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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

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

 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2018)0435), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 

3. punktu, 182. panta 1. punktu, 183. un 188. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 

iesniegusi priekšlikumu (C8-0252/2018), 

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības 

komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības 

veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, 

Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un 

Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A8-0401/2018), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās tautu 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātnisko izcilību un tehnoloģiskās bāzes, 

notiekot pētnieku, zinātnisko atziņu un 

tehnoloģiju brīvai apritei, un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, nostiprināt Eiropas 

pētniecības telpu, vienlaikus veicinot arī 

zinātniskās izpētes un inovācijas 
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labklājību. pasākumus, kas iedzīvina ES stratēģiskās 

prioritātes un nodrošina saistību izpildi, 

kuru virsmērķis ir stiprināt mieru, 

Savienības vērtības un tās tautu labklājību; 

 

Grozījums Nr.  2 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicināt 

visdažādāko inovāciju, arī 

“revolucionāru”, un inovatīvu risinājumu 

ieviešanu tirgū; un optimizējot tādu 

ieguldījumu sagādāšanu nolūkā 

pastiprināt ietekmi spēcinātā Eiropas 

pētniecības telpā. 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai un pēc iespējas palielinātu 

Savienības pētniecības, attīstības un 

inovācijas ieguldījumu pievienoto vērtību, 

Savienībai jāiegulda pētniecībā un 

inovācijā, izmantojot 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Apvārsnis Eiropa" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu, izplatīšanu un pārnesi 

Savienībā, pastiprinot pētniecības un 

inovācijas ietekmi globālo problēmu 

risināšanā, tostarp attiecībā uz 

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un klimata 

pārmaiņām, un Savienības rīcībpolitikas 

izvēršanā, atbalstīšanā un īstenošanā, 

atbalstot inovatīvu un ilgtspējīgu 

risinājumu ieviešanu Savienības rūpniecībā 

un sabiedrībā, lai radītu darbvietas un 

veicinātu ekonomikas izaugsmi un 

rūpniecības konkurētspēju; Programmai 

vajadzētu veicināt visu veidu inovāciju, 

stiprināt inovatīvu risinājumu ieviešanu 

tirgū un optimizēt ieguldījumu veikšanu. 

 

Grozījums Nr.  3 

 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2 a) Programma būtu jāpalīdz sasniegt 

vispārēju mērķi — 3 % no Savienības IKP 

investēt pētniecībā un attīstībā, tādējādi 

rīkojoties saskaņā ar startēģijas "ES 

2020" pamatmērķi. Mērķa sasniegšanai 

dalībvalstīm un privātajam sektoram būs 

jāpapildina Programma ar savām 

izvērstākām investīciju darbībām 

pētniecībā, attīstībā un inovācijā. 

 

Grozījums Nr.  4 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Veicinot pētniecības un inovācijas 

pasākumus, kuri tiek uzskatīti par 

palīdzīgiem Savienības politikas mērķu 

īstenošanā, jāņem vērā inovācijas princips, 

kas noteikts Komisijas 2018. gada 15. 

maija paziņojumā "Atjaunota Eiropas 

programma pētniecībai un inovācijai – 

Eiropas izdevība veidot savu nākotni" 

(COM(2018) 306). 

(3) Veicinot pētniecības un inovācijas 

pasākumus, kuri tiek uzskatīti par 

palīdzīgiem Savienības politikas mērķu 

īstenošanā, jāņem vērā inovācijas princips, 

kas ir galvenais virzītājspēks ES būtisko 

zināšanu krājumu ātrākai un intensīvākai 

pārvēršanai inovācijā. 

 

Grozījums Nr.  5 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Atvērta zinātne, atvērta inovācija 

un atvērtība pasaulei ir vispārēji principi, 

kam jānodrošina izcilība un Savienības 

ieguldījumu ietekme pētniecībā un 

inovācijā. Pamatprogramma jāīsteno pēc 

šiem principiem, īpaši stratēģiskajā 

plānošanā, kas attiecas uz pīlāru 

"Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja". 

(4) Turpinot īstenot pieeju par atvērtu 

zinātni, atvērtu inovāciju un atvērtību 

pasaulei, bet vienlaikus aizsargājot 

Savienības zinātniskās un 

sociālekonomiskās intereses, būtu 

jānodrošina izcilība un Savienības 

ieguldījumu ietekme pētniecībā un 

inovācijā un visu dalībvalstu pētniecības 

un inovācijas nostiprināšana. Tam būtu 

jānodrošina Programmas līdzsvarota 
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īstenošana. 

 

Grozījums Nr.  6 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Atklāta zinātne, ieskaitot brīvu 

piekļuvi zinātniskajām publikācijām un 

pētījumu datiem, spēj uzlabot zinātnes 

kvalitāti, nozīmi un devumu un paātrināt 

zināšanu attīstību, padarot to uzticamāku, 

efektīvāku un precīzāku, sabiedrībai labāk 

saprotamu un spējīgāku reaģēt uz 

sabiedrības problēmām. Jānosaka normas, 

kas garantē, ka zinātniski recenzētu 

publikāciju, pētījumu datu un citu 

pētniecības produktu brīvu pieejamību 

saņēmēji nodrošina atklāti, 

nediskriminējot, par brīvu un iespējami 

drīz pēc izplatīšanas sākuma un dara 

iespējamu to visplašāko izmantošanu un 

atkalizmantošanu. Īpaša vērība jāveltī 

pētījumu datu atbildīgai pārvaldībai, kas 

atbilst FAIR principiem "sameklējamība", 

"piekļūstamība", "sadarbspēja" un 

"atkalizmantojamība", galvenokārt – 

integrējot datu pārvaldības plānus. 

Attiecīgos gadījumos atbalsta saņēmējiem 

jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas 

atklātās zinātnes mākonis, un jāievēro arī 

plašāki atvērtas zinātnes principi un prakse. 

(5) Atklāta zinātne spēj uzlabot 

zinātnes kvalitāti, nozīmi un devumu un 

paātrināt zināšanu attīstību, padarot to 

uzticamāku, efektīvāku un precīzāku, 

sabiedrībai labāk saprotamu un spējīgāku 

reaģēt uz sabiedrības problēmām. Jānosaka 

normas, kas garantē, ka zinātniski 

recenzētu publikāciju, pētījumu datu un 

citu pētniecības produktu brīvu pieejamību 

saņēmēji nodrošina atklāti, 

nediskriminējot, par brīvu un iespējami 

drīz pēc izplatīšanas sākuma un dara 

iespējamu to visplašāko izmantošanu un 

atkalizmantošanu. Attiecībā uz pētījumu 

datiem šim principam vajadzētu būt "tik 

atvērtam, cik iespējams, un tik slēgtam, 

cik vajadzīgs", tādējādi atzīstot vajadzību 

noteikt atšķirīgus piekļuves režīmus 

Savienības sociālekonomisko interešu, 

intelektuālā īpašuma tiesību, personas 

datu aizsardzības un konfidencialitātes, 

drošības apsvērumu un citu likumīgu 

interešu dēļ. Vairāk vērības jāveltī 

pētījumu datu atbildīgai pārvaldībai, kas 

atbilst FAIR principiem "sameklējamība", 

"piekļūstamība", "sadarbspēja" un 

"atkalizmantojamība", galvenokārt – 

integrējot datu pārvaldības plānus. 

Attiecīgos gadījumos atbalsta saņēmējiem 

jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas 

atklātās zinātnes mākonis un Eiropas datu 

infrastruktūra, un jāievēro arī plašāki 

atvērtas zinātnes principi un prakse. 

Starptautiskajos zinātnes un tehnoloģiju 

sadarbības nolīgumos un attiecīgajos 

asociācijas nolīgumos būtu jāveicina 

savstarpēji atklāta piekļuve. 
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Grozījums Nr.  7 

 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5 a) Saņēmēji MVU tiek mudināti 

izmantot tādus pašreizējos instrumentus 

kā Palīdzības dienestu MVU IĪT 

jautājumos, kas nodrošina atbalstu 

Eiropas Savienības mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem to intelektuālā īpašuma (IĪ) 

tiesību aizsardzībā un īstenošanā, sniedzot 

bezmaksas informāciju un pakalpojumus, 

konfidenciālas konsultācijas veidā 

jautājumos par intelektuālo īpašumu un 

līdzīgos jautājumos, kā arī nodrošinot 

apmācību, materiālus un tiešsaistes 

resursus. 

 

Grozījums Nr.  8 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Pamatprogrammas 

īstenošanai ir jātuvina šis mērķis. 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un izmantot starptautisko 

sadarbību, vienlaikus veicinot visu 

dalībvalstu līdzdalību Programmā, 
saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem un Parīzes nolīgumu. 

Pamatprogrammas īstenošanai ir jātuvina 

šā mērķa sasniegšana. 

 

Grozījums Nr.  9 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem (7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 
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pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un prioritātes, uzraudzīt un vērtēt 

panākumus mērķu un prioritāšu 

sasniegšanā un revidēt prioritātes vai 

izstrādāt jaunas. 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

un pamatprogrammas mērķus, prioritātes 

un saistību izpildi, uzraudzīt un vērtēt 

panākumus mērķu, prioritāšu un saistību 

izpildes sasniegšanā un pārskatīt prioritātes 

vai izstrādāt jaunas. 

 

Grozījums Nr.  10 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7 a) Programma būtu jāsaskaņo ar jau 

esošajiem Eiropas pētniecības un 

inovācijas ceļvežiem un stratēģijām. 

 

Grozījums Nr.  11 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pamatprogrammai jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām, veicamo darbību 

veidiem un mērķi un vēlamo ietekmi. Šo 

faktoru kopumam jānosaka attiecīgajās 

pamatprogrammas daļās izvēlētā pieeja, bet 

tās visas veicina pamatprogrammas 

vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. 

(8) Pamatprogrammai jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām visā Savienībā, atbilstīgi 

attiecīgās darbības sekmīgas īstenošanas 

rādītājiem katrā intervences jomā, 

veicamo darbību veidam un mērķim, 

subsidiaritātes principam un vēlamajai 

ietekmei. Šo faktoru kopumam jānosaka 

attiecīgajās pamatprogrammas daļās 

izvēlētā pieeja, bet tās visas veicina 

pamatprogrammas vispārējo un specifisko 

mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  12 

 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8 a) Daudzām pētniecības un 

inovācijas darbībām būtu jāpiemēro 

princips "ātrais ceļš uz pētniecību un 

inovāciju", atbilstoši kuram laikam līdz 

dotācijas piešķiršanai nebūtu jāpārsniedz 

sešus mēnešus. Tam būtu jānodrošina 

maziem sadarbības konsorcijiem ātrāku 

augšupēju piekļuvi līdzekļiem darbībām, 

kas sniedzas no fundamentālajiem 

pētījumiem līdz laišanai tirgū. 

 

Grozījums Nr.  13 

 

Regulas priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8 b) Programmā būtu jāatbalsta 

pētniecība un inovācija visās stadijās, jo 

īpaši kopdarbības projektu ietvaros. 

Fundamentālie pētījumi ir būtisks resurss 

un svarīgs nosacījums, lai palielinātu 

Savienības spēju piesaistīt labākos 

zinātniekus un tādējādi kļūtu par pasaules 

mēroga izcilības centru. Būtu jānodrošina 

līdzsvars starp fundamentālajiem un 

lietišķajiem pētījumiem. Tas kopā ar 

inovāciju atbalstīs Savienības ekonomikas 

konkurētspēju, izaugsmi un 

nodarbinātību. 

 

Grozījums Nr.  14 

 

Regulas priekšlikums 

8.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8 c) Lai nodrošinātu pēc iespējas 

lielāku pamatprogrammas "Apvārsnis 

Eiropa" ietekmi, īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš daudzdisciplinārām, 

starpdisciplinārām un transdisciplinārām 
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pieejām, kas ir nepieciešamie elementi, lai 

nodrošinātu vērā ņemamu zinātnes 

attīstību. 

 

Grozījums Nr.  15 

 

Regulas priekšlikums 

8.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8 d) Jāveicina sadarbība ar sabiedrību, 

izmantojot atbildīgu pētniecību un 

inovāciju kā transversālu elementu, lai 

veidotu efektīvu zinātnes un sabiedrības 

sadarbību. Tādējādi dažādiem sabiedrības 

dalībniekiem (pētniekiem, iedzīvotājiem, 

politikas veidotājiem, uzņēmumiem, 

nevalstiskā sektora organizācijām un 

citiem) tiktu nodrošināta iespēja 

sadarboties visā pētniecības un inovācijas 

procesā, lai procesu un tā rezultātus labāk 

saskaņotu ar Eiropas sabiedrības 

vērtībām, vajadzībām un to, kas tiek 

sagaidīts. 

 

Grozījums Nr.  16 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Pīlāram "Atvērta zinātne" 

atbilstošie pētniecības pasākumi jānosaka 

atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām. 

Pētniecības programma jāizstrādā ciešā 

sadarbībā ar zinātniekiem. Pētījumi 

jāfinansē uz izcilības pamata. 

(9) Pīlāram "Izcila un atvērta zinātne" 

atbilstošie pētniecības pasākumi jānosaka 

atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām. 

Pētniecības programma jāizstrādā ciešā 

sadarbībā ar zinātniekiem un tajā būtu 

jāiekļauj uzsvars uz jaunu pētniecības un 

inovācijas talantu, gados jaunu pētnieku 

piesaistīšanu, vienlaikus stiprinot Eiropas 

pētniecības telpu un novēršot intelektuālā 

darbaspēka emigrāciju. Pētījumi jāfinansē 

uz izcilības pamata. 
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Grozījums Nr.  17 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Pīlārs "Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja" veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimalizēt 

integrāciju visās darba sfērās, vienlaikus 

nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ietekmi 

attiecībā pret tērējamiem resursiem. Tā 

veicinās kopdarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām un pāri robežām, 

cenšoties sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus un panākt Savienības 

nozaru konkurētspēju tajos. 

(10) Pīlārs "Globālās problēmas un 

Eiropas rūpniecības konkurētspēja" 

veidojams no pētniecības un inovācijas 

pasākumu kopumiem ar mērķi 

maksimalizēt integrāciju visās darba sfērās, 

vienlaikus nodrošinot Savienībai augstu un 

ilgtspējīgu ietekmi attiecībā pret 

tērējamiem resursiem. Tas veicinās 

kopdarbību starp disciplīnām, nozarēm, 

politikas jomām un pāri robežām, cenšoties 

sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 

un Savienības saistību izpildi, kas 

noteiktas Parīzes nolīgumā, un vajadzības 

gadījumā sabiedrības problēmu 

risināšanu, kā arī Savienības 

konkurētspēju. Šā pīlāra darbībās 

vajadzētu ietvert visu pētniecības un 

inovācijas darbību spektru, tostarp 

pētniecību un attīstību, izmēģinājumus, 

demonstrējumus un atbalstu publiskajam 

iepirkumam, pirmsnormatīvo izpēti un 

standartu noteikšanu, kā arī inovāciju 

ieviešanu tirgū, lai nodrošinātu, ka 

Eiropa stratēģiski noteiktās prioritārās 

jomās arī turpmāk ir pētniecības 

līderpozīcijās. 

 

Grozījums Nr.  18 

 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam lai ir 

viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem 

nonākt pie pamatprogrammas mērķiem, 

konkrēti – ilgtspējīgas nodarbinātības un 

(11) Pilnīga un savlaicīga rūpniecības 

iesaistīšanās pamatprogrammā visos 

līmeņos no individuāla uzņēmēja un maza 

un vidēja uzņēmuma līdz lielam 

uzņēmumam ir jāturpina, jo īpaši 

ilgtspējīgas nodarbinātības un izaugsmes 

veicināšanai Eiropā, stiprinot privātā un 
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izaugsmes. Rūpniecībai jāveicina 

perspektīvas un prioritātes, ko nosaka 

stratēģiskās plānošanas process, kuram 

jāatbalsta darba programmu izstrāde. 

Rūpniecības iesaistei jāpanāk, ka tās 

dalība visos līmeņos atbalstītās darbībās ir 

vismaz līdzvērtīga darbībām iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", kas 

izveidota ar Eiropas Parlamenta un 

Regulu (ES) Nr. 1291/201313 ("Apvārsnis 

2020"). 

publiskā sektora sadarbību un palielinot 

privātā sektora ieguldījumus pētniecībā 
un inovācijā. 

__________________  

13   

 

Grozījums Nr.  19 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11 a) Apspriedēm ar daudzām 

ieinteresētajām personām, tostarp 

pilsonisko sabiedrību un nozari, būtu 

jāsniedz ieguldījums perspektīvu un 

prioritāšu īstenošanā, kas noteiktas 

stratēģiskās plānošanas procesā. Tā 

rezultātā vajadzētu izveidot periodiskus 

stratēģiskos pētniecības un inovācijas 

plānus, ko pieņem ar deleģētajiem aktiem. 

Šie stratēģiskie plāni būtu attiecīgi 

jāīsteno, izstrādājot darba programmas. 

 

Grozījums Nr.  20 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi inovācijā, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 

(12) Ir svarīgi atbalstīt Savienības 

rūpniecību, lai turpmāk tā būtu vai kļūtu 

par pasaules līderi inovācijā, digitalizācijā 

un dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 
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Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu, izlabotu tirgus 

nepilnības un neoptimālus ieguldījumu 

apstākļus, un tām jārada skaidra Eiropas 

pievienotā vērtība. Tas nodrošinās 

programmas darbību un ES valsts atbalsta 

noteikumu konsekventu izpildi, 

nepieļaujot iekšējā tirgus konkurences 

kropļojumus. 

Svarīgām pamattehnoloģijām (KET) ir 

noteikta centrālā loma II pīlārā “Globālās 

problēmas un Eiropas rūpniecības 

konkurētspēja”, un tās būtu vēl vairāk 

jāsavieno ar nākotnes un jauno 

tehnoloģiju (NJT) pamatiniciatīvām, lai 

pētniecības projektus varētu attiecināt uz 

visu inovācijas ķēdi. Pamatprogrammas 

darbībām būtu jāatspoguļo Savienības 

Rūpniecības politikas stratēģija, lai 

tādējādi samērīgi un pārredzami, bez 

dublēšanās un neizspiežot privāto 

finansējumu, izlabotu tirgus nepilnības un 

neoptimālus ieguldījumu apstākļus un 

veicinātu ieguldījumus, un tām jārada 

skaidra Eiropas pievienotā vērtība un 

publiskā peļņa no kapitāla ieguldījuma. 

Tas nodrošinās Programmas darbību un ES 

valsts atbalsta noteikumu pētniecībai, 

attīstībai un inovācijai savstarpēju 

atbilstību, un šie noteikumi būtu 

jāpārskata, lai veicinātu inovāciju. 

 

Grozījums Nr.  21 

 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12 a) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 

avots Eiropā ir MVU. Tādēļ 

pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa" ir 

nepieciešama plaša MVU līdzdalība, kā 

noteikts Komisijas Ieteikumā 

2003/361/EK. Attīstot tālāk 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

labākās prakses, pamatprogrammai 

"Apvārsnis Eiropa" ir jāturpina veicināt 

MVU integrētu līdzdalību 

pamatprogrammā. Būtu jāparedz 

atbilstoši pasākumi un budžeta noteikumi, 

tostarp tāda instrumenta īstenošana, kurā 

vienīgie saņēmēji būtu MVU, kas būtu 

pilnībā augšupējs un uz kuru attiecas 

pakāpeniska inovācija, un šim nolūkam 

būtu jāparedz īpaši atklāti uzaicinājumi 
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dažādos inovācijas cikla posmos. 

 

Grozījums Nr.  22 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Pētniecība un inovācija 

pamatprogrammai jāatbalsta integrēti, 

ievērojot visus saskarīgos Pasaules 

tirdzniecības organizācijas noteikumus. 

Pētniecības jēdziens, kas aptver arī 

eksperimentālu izstrādi, jāizprot saskaņā ar 

ESAO izstrādāto Fraskati [Frascati] 

rokasgrāmatu, turpretim inovācijas 

jēdziens jāizprot saskaņā ar ESAO un 

Eurostat izstrādāto Oslo rokasgrāmatu, 

ievērojot plašu pieeju, kas aptver sociālo 

inovāciju. Tehnoloģiskās izpētes, produktu 

izstrādes un demonstrēšanas pasākumos 

arī turpmāk, tāpat kā iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", 
jāņem vērā ESAO definīcijas, kas attiecas 

uz tehnoloģiskās gatavības pakāpēm 

(TRL), un darbības veidu definīcijas 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. 

Principā dotācijas darbībām nav 

piešķiramas, ja pasākumi pārsniedz TRL 

8. Konkrēta konkursa darba programma 

pīlārā "Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja" var pieļaut dotācijas 

produktu plaša mēroga validēšanai un 

replicēšanai tirgum. 

(13) Pētniecība un inovācija 

pamatprogrammai jāatbalsta integrēti, 

ievērojot visus saskarīgos Pasaules 

tirdzniecības organizācijas noteikumus. 

Pētniecības jēdziens, kas aptver arī 

eksperimentālu izstrādi, jāizprot saskaņā ar 

ESAO izstrādāto Fraskati [Frascati] 

rokasgrāmatu, turpretim inovācijas 

jēdziens jāizprot saskaņā ar ESAO un 

Eurostat izstrādāto Oslo rokasgrāmatu, 

ievērojot plašu pieeju, kas aptver sociālo 

inovāciju, izstrādi un jaunradi. Būtu 

jāņem vērā ESAO tehnoloģiskās gatavības 

līmeņa (TGL) definīcijas, kā tas tika darīts 

arī iepriekšējā pamatprogrammā 

"Apvārsnis 2020". Konkrēta konkursa 

darba programma pīlārā "Globālās 

problēmas un Eiropas rūpniecības 

konkurētspēja" var pieļaut dotācijas 

produktu plaša mēroga validēšanai un 

replicēšanai tirgum. 

 

Grozījums Nr.  23 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Komisijas paziņojumā par 

"Apvāršņa 2020" starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

(14) Komisijas paziņojumā par 

"Apvārsnis 2020" starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final) un Eiropas 
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iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 

un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu kritisko 

masu un maksimalizētu ietekmi; atbalstīt 

revolucionāru inovāciju, noteikt prioritātes 

Savienības ieguldījumiem pētniecībā un 

inovācijā augstas pievienotās vērtības 

jomās, izmantojot galvenokārt orientēšanos 

uz uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu 

saziņu; racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; stiprināt starptautisko sadarbību 

un pastiprināt atvērtību trešo valstu dalībai; 

turpināt vienkāršošanu, balstoties uz 

"Apvāršņa 2020" īstenošanas pieredzi. 

Parlamenta ziņojumā par 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās 

starpposma novērtējumu un priekšlikumu 

9. pamatprogrammai (2016/2147(INI)), 

balstoties uz iepriekšējā pamatprogrammā 

gūto pieredzi un ES iestāžu un ieinteresēto 

personu devumu, ir dota virkne ieteikumu 

par šo pamatprogrammu, ieskaitot dalības 

un izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu 

vidū: ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu 

kritisko masu un maksimalizētu ietekmi; 

atbalstīt revolucionāru inovāciju, piešķirt 

prioritāti Savienības ieguldījumiem 

pētniecībā un inovācijā augstas pievienotās 

vērtības jomās, izmantojot galvenokārt 

orientēšanos uz uzdevumu, pilsoņu 

pilnīgu, apzinātu un savlaicīgu iesaisti un 

plašu saziņu; racionalizēt Savienības 

finansējuma daudzveidību, lai pilnībā 

izmantotu visu dalībvalstu pētniecības un 

inovācijas potenciālu, cita starpā 

vienkāršojot partnerības iniciatīvas un 

līdzfinansēšanas shēmas; attīstīt vairāk 

konkrētas sinerģijas starp dažādiem 

Savienības finansēšanas instrumentiem, 

galvenokārt nolūkā palīdzēt visā Savienībā 

atraisīt nepietiekami izmantoto pētniecības 

un inovācijas potenciālu; labāk iesaistīt 

pētniecības infrastruktūras, ko finansē 

Savienība, jo īpaši no ERAF programmas 

projektos, stiprināt starptautisko sadarbību 

un un pastiprināt atvērtību trešo valstu 

dalībai, vienlaikus aizsargājot Savienības 

intereses un paplašinot visu dalībvalstu 

dalību programmā; turpināt 

vienkāršošanu, balstoties uz "Apvāršņa 

2020" īstenošanas pieredzi. 

 

Grozījums Nr.  24 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

(15) Kohēzijas politikai arī turpmāk 

būtu jāveicina pētniecība un inovācija. 
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sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu 

un beidzot ar projektu atlasi, vadību, 

saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

un dublēšanās un stiprinātu Savienības 

finansējuma doto atbalsta plakni, var notikt 

līdzekļu pārvietošana no citām Savienības 

programmām uz "Eiropas apvārsni". 

Tādos gadījumos jāievēro "Eiropas 

apvāršņa" noteikumi. 

Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš abu 

Savienības politikas virzienu savstarpējai 

koordinācijai un papildināmībai. 

Pamatprogrammai jācenšas saskaņot 

noteikumus un jāmeklē sinerģija ar citām 

Savienības programmām, kā minēts šīs 

regulas IV pielikumā, sākot ar to izveidi 

un stratēģisko plānošanu un beidzot ar 

projektu atlasi, vadību, saziņu, rezultātu 

izplatīšanu un izmantošanu, uzraudzību, 

revīziju un pārvaldību. Lai izvairītos no 

pārklāšanās un dublēšanās un stiprinātu 

Savienības finansējuma doto atbalsta 

plakni, kā arī mazinātu administratīvo 

slogu pieteikumu iesniedzējiem un 

saņēmējiem, attiecībā uz visu veidu 

sinerģiju būtu jāievēro princips "viena 

darbība — viens noteikumu kopums":  

 - var notikt līdzekļu brīvprātīga 

pārvietošana no citām Savienības 

programmām, tostarp no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF), uz 

"Apvārsnis Eiropa". Tādos gadījumos 

jāievēro "Apvārsnis Eiropa" noteikumi, 

tomēr tie izmantojami tikai par labu 

attiecīgi dalībvalstīm vai vadošajām 

iestādēm, kuras nolemj pārnest līdzekļus; 

 - varētu arī paredzēt pamatprogrammas 

"Apvārsnis Eiropa" darbības un citu 

Savienības programmas līdzfinansējumu, 

vienlaikus nepārsniedzot darbības kopējās 

attiecināmās izmaksas. Šādos gadījumos 

būtu jāpiemēro tikai programmas 

"Apvārsnis Eiropa" noteikumi un būtu 

jāizvairās no divkāršām revīzijām; 

 - "izcilības zīmogi” būtu jāpiešķir visiem 

priekšlikumiem, kuri atbilst programmā 

"Apvārsnis Eiropa” noteiktajam izcilības 

kritērijam, bet kurus nevar finansēt 

ierobežotā budžeta dēļ. Šādos gadījumos 

būtu jāpiemēro tā fonda noteikumi, no 

kura piešķir atbalstu, izņēmums ir valsts 

atbalsta noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  25 
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Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā, pamatprogramma stāsies 

Eiropas partnerībās ar privātā un/vai 

publiskā sektora subjektiem. Tās aptver 

rūpniecību, pētniecības organizācijas, 

struktūras, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valstiskā 

vai starptautiskā līmenī, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, piemēram, 

nodibinājumus, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu un 

saistību izpildes sasniegšanā, 

pamatprogramma var piedalīties Eiropas 

partnerībās ar privātā un/vai publiskā 

sektora subjektiem, pamatojoties uz 

stratēģiskās plānošanas rezultātiem. Tās 

aptver publiskajos un privātajos pētījumos 

un inovācijā ieinteresētās personas, 

kompetences centrus, jaunuzņēmumu 

inkubatorus, zinātnes un tehnoloģiju 

parkus, struktūras, kas veic valsts 

pārvaldes uzdevumus, nodibinājumus un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 

attiecīgā gadījumā reģionālās inovāciju 

ekosistēmas, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. 

 

Grozījums Nr.  26 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pamatprogrammai jāstiprina 

pasaules līmeņa sadarbība starp Eiropas 

partnerībām un partneriem no privātā 

un/vai publiskā sektora, arī – saliekot kopā 

pētniecības un inovācijas programmas un 

pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un 

inovācijā, nesot abpusēju labumu cilvēkam 

un uzņēmējdarbībai un nodrošināt ES 

interešu uzturēšanu stratēģiskos 

jautājumos.14 

(17) Pamatprogrammai jāstiprina 

pasaules līmeņa sadarbība starp Eiropas 

partnerībām un partneriem no privātā 

un/vai publiskā sektora, arī – saliekot kopā 

pētniecības un inovācijas programmas un 

pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un 

inovācijā, nesot abpusēju labumu cilvēkam 

un uzņēmējdarbībai un nodrošināt 

Savienības interešu uzturēšanu.  

__________________ __________________ 

14 Sk., piem., Komisijas priekšlikumu – 

Regula, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo 

ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai 

14 Sk., piem., Komisijas priekšlikumu – 

Regula, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo 

ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai 
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(COM(2017) 487). (COM(2017) 487). 

 

Grozījums Nr.  27 

 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17 a) Ir pierādījies, ka NJT 

pamatiniciatīvas ir efektīvs un lietderīgs 

instruments, kas Savienības un tās 

dalībvalstu kopīgos un koordinētos 

centienos sniedz ieguvumus sabiedrībai, 

un arī turpmāk būtu jāatbalsta pašreizējās 

pamatiniciatīvas, kuras ir apliecinājušas 

savas priekšrocības. 

 

Grozījums Nr.  28 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Kopīgajam pētniecības centram 

(JRC) jāturpina visā Savienības 

rīcībpolitikas ciklā to apgādāt ar 

neatkarīgām uz klientu orientētām 

zinātniskām liecībām un tehnisko atbalstu. 

JRC tiešās darbības jāīsteno elastīgi, 

efektīvi un pārredzami, ņemot vērā JRC 

lietotāju un Savienības politikas saskarīgās 

vajadzības un nodrošinot Savienības 

finansiālo interešu aizsardzību. JRC 

jāturpina ģenerēt papildu resursus. 

(18) Kopīgajam pētniecības centram 

(JRC) jāturpina visā Savienības 

rīcībpolitikas ciklā to apgādāt ar 

neatkarīgām uz klientu orientētām 

zinātniskām liecībām un tehnisko atbalstu. 

JRC tiešās darbības jāīsteno elastīgi, 

efektīvi un pārredzami, ņemot vērā JRC 

lietotāju attiecīgās vajadzības, budžeta 

ierobežojumus un Savienības politikas 

saskarīgās vajadzības un nodrošinot 

Savienības finanšu interešu aizsardzību. 

JRC jāturpina ģenerēt papildu resursus.  

 

Grozījums Nr.  29 

 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Pīlārā "Atklāta inovācija" jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 

izaugsmes nolūkos. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, kuri ir spējīgi 

izvērsties pasaules un Savienības mērogos, 

un, arī kopā ar privātiem ieguldītājiem, 

jāpiedāvā ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši – līdzfinansēšanas partnerībās ar 

valstu un reģionu inovācijas atbalstītājiem. 

(19) Pīlārā "Inovatīva Eiropa" jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un pētniecības 

virzītas uzņēmējdarbības vajadzību 

integrētai atbalstīšanai ar mērķi realizēt un 

paātrināt revolucionāru inovāciju straujas 

tirgus izaugsmes nolūkos, kā arī veicināt 

Savienības tehnoloģiju autonomiju 

stratēģiskajās jomās. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, tostarp MVU un 

jaunuzņēmumi, kuri ir spējīgi izvērsties 

pasaules un Savienības mērogos, un, arī 

kopā ar privātiem ieguldītājiem, jāpiedāvā 

ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT), EIT reģionālās inovācijas shēma 

un Eiropas inovācijas ekosistēmas visā 

Savienībā, it īpaši – līdzfinansēšanas 

partnerībās ar valstu un reģionu, publiskā 

un privātā sektora inovācijas 

atbalstītājiem. 

 

Grozījums Nr.  30 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šās programmas politiskos mērķus 

centīsies sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts proporcionāli 
jāizmanto tirgus nepilnību vai neoptimālu 

ieguldīšanas apstākļu novēršanai, un 

darbībām nav jādublē un jāizspiež 

privātais finansējums un nav jākropļo 

iekšējā tirgus konkurence. Darbībām 

jārada skaidra Eiropas pievienotā vērtība. 

(20) Lai apmierinātu vajadzību atbalstīt 

ieguldījumus riskantākās un nelineārās 

darbībās, piemēram, pētniecībā un 

inovācijā, ir būtiski nodrošināt, ka 

pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa", 

īpaši EIP, kā arī EIT ar tā zināšanu un 

inovāciju kopienām (ZIK), darbojas 

sinerģijā ar finanšu produktiem, kas tiks 

darīti pieejami saskaņā ar InvestEU. Šajā 

sakarībā pieredze, kas gūta saistībā ar 

finanšu instrumentiem, kuri izmantoti 

saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 

2020”, piemēram , InnovFin un 

aizdevumu garantiju MVU, būtu 
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jāizmanto kā spēcīgs pamats, lai sniegtu 

mērķtiecīgu atbalstu. EIP būtu jāizstrādā 

stratēģiskās izpētes un reāllaika 

novērtēšanas darbības, lai laikus 

pārvaldītu un koordinētu dažādās tās 

darbības. 

 

Grozījums Nr.  31 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ar instrumentiem Pathfinder un 

Accelerator EIP jātiecas apzināt, attīstīt 

un ieviest "revolucionāru" tirgu, radot 

inovējumus un atbalstot ātru izvēršanos 

ES un pasaules līmenī. Ar saskanīgu un 

racionalizētu atbalstu revolucionārai 

inovācijai EIP jāaizpilda pašreizējais 

tukšums publiskā sektora atbalstā un 

privātā sektora ieguldījumos 

revolucionārā inovācijā. EIP 

instrumentiem vajadzīgas īpašas 

juridiskas un administratīvas funkcijas, 

kas atspoguļotu tās mērķus, it īpaši 

ieviešanu tirgū. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  32 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ar EIP apvienoto finansējumu 

Accelerator jāizkustina no sastinguma 

attiecības starp pētniecību, fāzi pirms 

masveida komercializācijas un uzņēmumu 

izvēršanos. Komplementāri programmai 

InvestEU, kas izveidota ar Regulu .. 15, 

Accelerator īpaši jāatbalsta darbības, kas 

rada tehnoloģijas vai tirgus risku, kura dēļ 

netiek uzskatītas par rentablām un nespēj 

dot atspērienu ievērojamiem ieguldījumiem 

(22) Ar EIP apvienoto finansējumu, EIP 

Accelerator jāizkustina no sastinguma 

attiecības starp pētniecību, fāzi pirms 

masveida komercializācijas un uzņēmumu 

izvēršanos. Komplementāri programmai 

InvestEU, kas izveidota ar Regulu ... 15, 

Accelerator īpaši jāatbalsta darbības, kas 

rada tehnoloģijas vai tirgus risku, kura dēļ 

netiek uzskatītas par rentablām un nespēj 

dot atspērienu ievērojamiem ieguldījumiem 
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no tirgus. no tirgus. 

__________________ __________________ 

15  15 ... 

 

Grozījums Nr.  33 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar 

zināšanu un inovācijas kopienām (ZIK), 

jātiecas stiprināt novatoriskās ekosistēmas, 

kas risina globālās problēmas. EIT 

jāveicina inovācija savos pasākumos un 

jāatbalsta augstākās izglītības iekļaušanās 

inovācijas ekosistēmā, galvenokārt: 

jārosina uz izglītošanu uzņēmējdarbībā, 

veicinot spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību 

starp rūpniekiem un mācībspēkiem, 

jānoskaidro gaidāmās topošo novatoru 

prasmes, kas būs vajadzīgas globālo 

problēmu risināšanai, to vidū – augstas 

digitālās un novatoriskās prasmes. EIT 

nodrošinātajām atbalsta shēmām jārada 

labums ZIK saņēmējiem, un no EIT 

nākošiem jaunuzņēmumiem jābūt piekļuvei 

EIT darbībām. Lai gan EIT koncentrēšanās 

pamatā uz inovācijas ekosistēmām liktu tai 

dabiski iekļauties pīlārā "Atklāta 

inovācija", tās ZIK plānošana stratēģiskās 

plānošanas procesā jāpieskaņo pīlāram 

"Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja". 

(23) EIT primāri ar zināšanu un 

inovācijas kopienām (ZIK) un EIT 

reģionālās inovācijas shēmu būtu jātiecas 

stiprināt inovācijas ekosistēmas, lai 

attīstītu Savienības kopējo inovācijas 

spēju, kas risinātu globālas problēmas, 

veicinot un integrējot uzņēmumus, 

pētniecību, augstāko izglītību un 

uzņēmējdarbību. Saskaņā ar EIT 

dibināšanas aktu, EIT regulu1a un EIT 

stratēģisko inovāciju programmu1b tam ir 
jāveicina inovācija savos pasākumos un 

jāatbalsta augstākās izglītības iekļaušanās 

inovācijas ekosistēmā, galvenokārt: 

jārosina uz izglītošanu uzņēmējdarbībā, 

veicinot spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību 

starp rūpniekiem un mācībspēkiem, 

jānoskaidro gaidāmās topošo novatoru 

prasmes, kas būs vajadzīgas globālo 

problēmu risināšanai, to vidū – augstas 

digitālās un novatoriskās prasmes. EIT 

nodrošinātajām atbalsta shēmām jārada 

labums ZIK saņēmējiem, un no EIT 

nākošiem jaunuzņēmumiem jābūt ātrai 

piekļuvei EIT darbībām. Lai gan EIT 

koncentrēšanās pamatā uz inovācijas 

ekosistēmām liktu tam dabiski iekļauties 

pīlārā "Inovatīvā Eiropa", EIT vajadzētu 

attiecīgi atbalstīt arī pārējos pīlārus. Tā 
ZIK plānošana stratēģiskās plānošanas 

procesā jāpieskaņo pīlāram "Globālās 

problēmas un Eiropas rūpniecības 

konkurētspēja". Vajadzētu izvairīties no 

ZIK un citu šās jomas instrumentu 

pārklāšanās, īpaši citās partnerībās. 
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 __________________ 

 1aEiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 11. marta Regula (EK) 

294/2008 (OV L 97/1, 9.4.2008.), kas 

grozīta ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu 

(ES) 1292/2013 (OV L 347/174, 

20.12.2013.). 

 1bEiropas Parlamenta un Padomes regula 

(ES). 

 

Grozījums Nr.  34 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Vienlīdzīgu konkurences apstākļu 

sagādāšana un uzturēšana uzņēmumiem, 

kuri konkurē kādā tirgū, ir pamatprasība 

kardinālas vai revolucionāras inovācijas 

uzplauksmei, kas tādējādi ļauj, sevišķi 

maziem un vidējiem novatoriem, gūt 

labumu no sava ieguldījuma un iekarot 

daļu tirgū. 

(24) Vienlīdzīgu konkurences apstākļu 

sagādāšana un uzturēšana uzņēmumiem, 

kuri konkurē kādā tirgū, ir pamatprasība 

kardinālas vai revolucionāras inovācijas 

uzplauksmei, kas tādējādi ļauj, sevišķi 

maziem un vidējiem novatoriem, gūt 

labumu no sava ieguldījuma un iekarot 

daļu tirgū. Arī noteikta atvērtības pakāpe 

attiecībā uz finansēto darbību inovācijas 

apjomu, paredzot to lielam saņēmēju 

tīklam, var būtiski veicināt MVU spēju 

attīstību, jo tādējādi MVU tiek nodrošināti 

ieguldījumu piesaistei un uzplaukumam 

nepieciešamie līdzekļi. 

 

Grozījums Nr.  35 

 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz Savienības 

interesēm un abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 
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ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim jābūt 

stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos ietvertās globālās 

problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: atvērtība 

citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

darbībām, arī ar pienācīgām tiesībām uz 

finansējumu subjektiem, kuri iedibināti 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim jābūt 

stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos ietvertās globālās 

problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: atvērtība 

citu pasaules reģionu savstarpējai dalībai 

un mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

darbībām un jāpiemēro pienācīgi 

atbilstības kritēriji, ņemot vērā dažādo 

pētniecības un attīstības līmeni, 

finansējuma piešķiršanai subjektiem, kuri 

iedibināti valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Vienlaikus ir jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu, 

gadījumos, kad paredzama savstarpējība 

un ja ir aizsargātas Savienības intereses 

un veicināta paplašināta visu dalībvalstu 

līdzdalība pamatprogrammā. 

 

Grozījums Nr.  36 

 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura kopīgā 

izstrādē un izveidē, veicinot izglītošanu 

zinātnes jautājumos, padarot zinības 

publiski pieejamas un atvieglinot pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalību tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā un ar daļā "Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana" tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai iedzīvotāji un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas 

jāiesaista un jāiekļauj atbildīgas 

pētniecības un inovācijas darbu sarakstu un 

satura kopīgā izstrādē un izveidē, lai 

panāktu saskaņotību ar iedzīvotāju un 

pilsoniskās sabiedrības rūpēm, 

vajadzībām un prognozēm, veicinot 

izglītošanu zinātnes jautājumos, padarot 

zinības publiski pieejamas un atvieglinot 

pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju dalību tās pasākumos. Veiktie 

iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības 

iesaistes uzlabošanas pasākumi būtu 
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veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, 

kultūru un humanitārajām disciplīnām 

un mākslu, lai panāktu jaunu ilgtspējīgas 

inovācijas kvalitāti. 

jāuzrauga. 

 

Grozījums Nr.  37 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26 a) Ar pamatprogrammu „Apvārsnis 

Eiropa” būtu jāatbalsta jaunas 

tehnoloģijas, kas palīdz pārvarēt šķēršļus, 

kuri traucē personu ar invaliditāti 

piekļuvei un pilnvērtīgai līdzdalībai 

sabiedrībā un kuri pastāvīgi bremzē 

patiesi iekļaujošas sabiedrības attīstību. 

 

Grozījums Nr.  38 

 

Regulas priekšlikums 

26.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26 b) Lai stiprinātu Eiropas pētniecības 

telpu, visām Programmas daļām būtu 

jādod ieguldījums pētniecības un 

inovācijas iespēju atšķirību būtiskā 

samazināšanā, jo īpaši palielinot 

paplašināšanās valstu līdzdalību 

Programmas pētniecības un inovācijas 

darbībās, izplatot zinātnisko izcilību, 

veicinot jaunus sadarbības veidus 

pētniecības un inovācijas jomā, samazinot 

atalgojuma atšķirības starp pētniekiem 

Savienībā, līdzsvarojot situāciju attiecībā 

uz intelektuālā darbaspēka emigrāciju, 

modernizējot valstu pētniecības un 

inovācijas ekosistēmas un nodrošinot 

līdzsvarotu pārstāvību vērtēšanas 
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komisijās, ekspertu grupās un 

zinātniskajās padomēs. 

 

Grozījums Nr.  39 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Saskaņā ar LESD 349. pantu 

Savienības tālākajiem reģioniem ir tiesības 

uz īpašiem pasākumiem (ņemot vērā to 

strukturālo, sociālo un ekonomisko 

situāciju), kas nodrošina Savienības 

horizontālo programmu pieejamību. Tādēļ 

pamatprogrammai jāņem vērā šo reģionu 

īpatnības saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

„Spēcīgāka un atjaunota stratēģiskā 

partnerība ar ES tālākajiem reģioniem" 

(COM(2017) 623 final), ko Padome 

apstiprināja 2018. gada 12. aprīlī. 

(27) Saskaņā ar LESD 349. pantu 

Savienības tālākajiem reģioniem ir tiesības 

uz īpašiem pasākumiem (ņemot vērā to 

strukturālo, sociālo un ekonomisko 

situāciju), kas nodrošina Savienības 

horizontālo programmu pieejamību. Tādēļ 

pamatprogrammai jāņem vērā šo reģionu 

īpatnības saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

„Spēcīgāka un atjaunota stratēģiskā 

partnerība ar ES tālākajiem reģioniem" 

(COM(2017) 623 final), ko Padome 

apstiprināja 2018. gada 12. aprīlī, un 

iespēju robežās jāveicina šo reģionu 

iesaiste pamatprogrammā. 

 

Grozījums Nr.  40 

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un 

jāievēro visos pētniecības cikla posmos. 

(28) Ar pasākumiem, kas izstrādāti 

pamatprogrammas ietvaros, būtu jācenšas 

izbeigt dzimumu nevienlīdzību, izvairīties 

no aizspriedumiem attiecībā uz dzimumu, 

pienācīgi integrēt dzimumu dimensiju 

pētniecības un inovācijas saturā, censties 

nodrošināt iespējas darbu veiksmīgāk 

apvienot ar ģimenes dzīvi, sekmējot 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, tostarp 

ievērojot vienlīdzīgas darba samaksas 

principu, kā minēts LESD 141. panta 3. 

punktā un Direktīvā 2006/54/EK par tāda 

principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
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vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos, kā arī nodrošinātu, 

ka pētniekiem ar invaliditāti ir piekļuve 

pētniecībai un inovācijai. 

 

Grozījums Nr.  41 

 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Ņemot vērā aizsardzības nozares 

specifiku, detalizētie noteikumi par 

Savienības finansējumu aizsardzības 

pētniecības projektiem ir ietverami regulā 

par Eiropas aizsardzības fonda izveidi16, 

kur izklāstīti dalības noteikumi pētniecībai 

aizsardzības sfērā. Pētniecības un 

inovācijas pasākumiem, ko veic par 
Eiropas Aizsardzības fonda līdzekļiem, 

ekskluzīvi jākoncentrējas uz aizsardzības 

lietojumiem. 

(29) Ņemot vērā aizsardzības nozares 

specifiku, detalizētie noteikumi par 

Savienības finansējumu aizsardzības 

pētniecības projektiem ir ietverami regulā 

par Eiropas aizsardzības fonda izveidi16, 

kur izklāstīti dalības noteikumi pētniecībai 

aizsardzības sfērā. Lai gan varētu veicināt 

sinerģiju starp "Apvārsnis Eiropa" un 
Eiropas Aizsardzības fondu, bet 

nepieļaujot dublēšanos, "Apvārsnis 

Eiropa" paredzētajās darbībās būtu 

jāpievēršas vienīgi civilam lietojumam. 

__________________ __________________ 

16  16 ... 

 

 Grozījums Nr.  42 

 

Regulas priekšlikums 

31.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (31 a) Izveidojot, īstenojot, novērtējot un 

uzraugot Programmu, vajadzētu vienmēr 

censties panākt administratīvo 

vienkāršošanu, īpaši administratīvā sloga 

un kavējumu mazināšanu saņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  43 

 

Regulas priekšlikums 

31.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (31 b) Lai Eiropa arī turpmāk pasaules 

līmenī atrastos vadošā pozīcijā digitālās 

jomas pētniecības un inovācijas darbībās 

un lai ņemtu vērā vajadzību palielināt 

ieguldījumus nolūkā izmantot ieguvumus, 

ko sniedz aizvien lielākās digitālo 

tehnoloģiju iespējas, galvenajām 

digitālajām prioritātēm būtu jāpiešķir 

pietiekams budžets. 

 

Grozījums Nr.  44 

 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Saskaņā ar [atsauce attiecīgi 

jāatjaunina saskaņā ar jaunu lēmumu par 

AZT:  Padomes Lēmuma 2013/755/ES23 

94. pantu] aizjūras zemēs un teritorijās 

(AZT) iedibinātas personas un struktūras ir 

tiesīgas uz finansējumu saskaņā ar 

programmu noteikumiem un mērķiem un 

kārtību, kas var būt piemērojami 

dalībvalstij, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme 

vai teritorija ir saistīta. 

(33) Saskaņā ar [atsauce attiecīgi 

jāatjaunina saskaņā ar jaunu lēmumu par 

AZT: Padomes Lēmuma 2013/755/ES23 

94. pantu] aizjūras zemēs un teritorijās 

(AZT) iedibinātas personas un struktūras ir 

tiesīgas uz finansējumu saskaņā ar 

programmu noteikumiem un mērķiem un 

kārtību, kas var būt piemērojami 

dalībvalstij, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme 

vai teritorija ir saistīta. Programmā būtu 

pienācīgi jāņem vērā šo teritoriju 

īpatnības, lai nodrošinātu to efektīvu 

līdzdalību un atbalstītu sadarbību un 

sinerģiju, jo īpaši tālākajos reģionos, kā 

arī trešās valstīs to apkārtnē. 

__________________ __________________ 

23 Padomes 2013. gada 25. novembra 

Lēmums 2013/755/ES par aizjūras zemju 

un teritoriju asociāciju ar Eiropas 

Savienību ("Lēmums par aizjūras 

asociāciju") (OV L 344, 19.12.2013., 1. 

lpp.). 

23 Padomes 2013. gada 25. novembra 

Lēmums 2013/755/ES par aizjūras zemju 

un teritoriju asociāciju ar Eiropas 

Savienību ("Lēmums par aizjūras 

asociāciju") (OV L 344, 19.12.2013., 1. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  45 
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Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 

procesu 22. un 23. punktu šo 

pamatprogrammu ir vajadzīgs izvērtēt, 

balstoties uz informāciju, kas savākta, 

izpildot īpašas uzraudzības prasības, tomēr 

izvairoties no pārmērīgas regulēšanas un 

administratīvas slodzes, it īpaši 

dalībvalstīm. Minētajās prasībās attiecīgā 

gadījumā var iekļaut izmērāmus rādītājus, 

pēc kuriem novērtēt pamatprogrammas 

ietekmi katrā vietā. 

(34) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 

procesu 22. un 23. punktu šo 

pamatprogrammu ir vajadzīgs izvērtēt, 

balstoties uz informāciju, kas savākta, 

izpildot īpašas uzraudzības prasības, tomēr 

izvairoties no pārmērīgas regulēšanas un 

administratīvas slodzes, it īpaši 

dalībvalstīm un pamatprogrammas 

līdzekļu saņēmējiem. Minētajās prasībās 

attiecīgā gadījumā var iekļaut izmērāmus 

rādītājus, pēc kuriem novērtēt 

pamatprogrammas ietekmi katrā vietā. 

 

Grozījums Nr.  46 

 

Regulas priekšlikums 

38. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Visā pamatprogrammā jāpiemēro 

vienoti noteikumi, nodrošinot saskaņotu 

satvaru, kas veicina dalību programmās, 

kuras pamatprogrammas budžets finansiāli 

atbalsta, ieskaitot dalību programmās, ko 

tādi finansētāji kā EIT, kopuzņēmumi vai 

citas struktūras pārvalda saskaņā ar LESD 

187. pantu, un dalību programmās, ko 

saskaņā ar LESD 185. pantu uzņemas 

dalībvalstis. Pamatotos gadījumos 

jānodrošina elastīgas iespējas pieņemt 

īpašus noteikumus. 

(38) Visā pamatprogrammā jāpiemēro 

vienoti noteikumi un prasības, tādējādi 

nodrošinot vienkāršotus un kopējus 

īstenošanas instrumentus, tostarp 

attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu, kā 

arī saskaņotu satvaru, kas veicina dalību 

programmās, kuras pamatprogrammas 

budžets finansiāli atbalsta, ieskaitot dalību 

programmās, ko tādi finansētāji kā EIT, 

kopuzņēmumi vai citas struktūras pārvalda 

saskaņā ar LESD 187. pantu, un dalību 

programmās, ko saskaņā ar LESD 

185. pantu uzņemas dalībvalstis. 

Jānodrošina iespējas pieņemt īpašus 

noteikumus, tomēr izņēmumu 

piemērošana jāierobežo, ļaujot tos 

izmantot tikai absolūti nepieciešamos un 

pienācīgi pamatotos gadījumos. 
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Grozījums Nr.  47 

 

Regulas priekšlikums 

39. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Darbībās, uz kurām attiecas 

pamatprogrammas darbības joma, jāievēro 

pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Tādām 

darbībām jābūt saskaņā ar visiem 

tiesiskajiem pienākumiem, ieskaitot 

starptautiskās tiesības un saskarīgus 

Komisijas lēmumus, kā Komisijas 

2013. gada 28. jūnija paziņojums24, kā arī 

ētikas normām, kuru starpā ir pētnieka 

cieņas pārkāpuma nepieļaušana. LESD 13. 

pants jāņem vērā arī pētniecības 

pasākumos, un jāsamazina dzīvnieku 

izmantošana pētniecībā un izmēģināšanā, 

ar laiku izmantošanu pilnīgi izbeidzot. 

(39) Darbībās, uz kurām attiecas 

pamatprogrammas darbības joma, jāievēro 

pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Tādām 

darbībām jābūt saskaņā ar visiem 

tiesiskajiem pienākumiem, ieskaitot 

starptautiskās tiesības un saskarīgus 

Komisijas lēmumus, kā Komisijas 

2013. gada 28. jūnija paziņojums24, kā arī 

ētikas normām, kuru starpā ir pētnieka 

cieņas pārkāpuma nepieļaušana. Būtu 

jāņem vērā Eiropas Dabaszinātņu un 

jauno tehnoloģiju ētikas grupas, Eiropas 

Savienības Pamattiesību aģentūras un 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 

atzinumi. LESD 13. pants jāņem vērā arī 

pētniecības pasākumos, un jāsamazina 

dzīvnieku izmantošana pētniecībā un 

izmēģināšanā, ar laiku izmantošanu pilnīgi 

izbeidzot. 

__________________ __________________ 

24 OV C 205, 19.7.2013., 9. lpp. 24 OV C 205, 19.7.2013., 9. lpp. 

 

Grozījums Nr.  48 

 

Regulas priekšlikums 

40. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Atbilstīgi LESD 180. un 186. pantā 

noteiktajiem starptautiskās sadarbības 

mērķiem jāveicina trešās valstīs iedibinātu 

tiesību subjektu un starptautisku 

organizāciju dalība. Pamatprogrammas 

īstenošanai jānotiek saskaņā ar 

pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi LESD 

75. un 215. pantam, un jāatbilst 

starptautisko tiesību aktiem. Darbībās, kas 

attiecas uz Savienības stratēģiskajiem 

(40) Atbilstīgi LESD 180. un 186. pantā 

noteiktajiem starptautiskās sadarbības 

mērķiem jāveicina trešās valstīs iedibinātu 

tiesību subjektu un starptautisku 

organizāciju dalība, ņemot vērā Savienības 

zinātniskās, sabiedriskās, ekonomiskās un 

tehnoloģiskās intereses. 

Pamatprogrammas īstenošanai jānotiek 

saskaņā ar pasākumiem, kas pieņemti 

atbilstīgi LESD 75. un 215. pantam, un 
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aktīviem, interesēm, autonomiju vai 

drošību, dalību pamatprogrammas 

atsevišķās darbībās var ierobežot līdz 

dalībvalstīs iedibinātiem subjektiem vai 

līdz noteiktās asociētajās valstīs vai citās 

trešās valstīs iedibinātiem subjektiem 

līdzās tādiem dalībvalstu subjektiem. 

jāatbilst starptautisko tiesību aktiem. 

Darbībās, kas attiecas uz Savienības 

stratēģiskajiem aktīviem, interesēm, 

autonomiju vai drošību, dalību 

pamatprogrammas atsevišķās darbībās var 

ierobežot līdz dalībvalstīs iedibinātiem 

subjektiem vai līdz noteiktās asociētajās 

valstīs vai citās trešās valstīs iedibinātiem 

subjektiem līdzās tādiem dalībvalstu 

subjektiem. 

 

Grozījums Nr.  49 

 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārējo mērķrādījumu "25 % ES 

budžeta izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai". 

(41) Atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir 

viena no lielākajām globālajām un 

sabiedrības problēmām un ņemot vērā to, 

cik svarīga ir rīcība cīņā pret klimata 

pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām 

īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto 

Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, Programma sniegs ieguldījumu 

ar vismaz 35 % no tās izdevumiem klimata 

mērķu atbalstīšanai kā daļu no Savienības 

apņemšanās panākt vispārējo 

mērķrādītāju, ka vismaz 30 % Savienības 

budžeta izdevumu dotu ieguldījumus 

klimata mērķu sasniegšanā. Lai 

uzraudzītu un pārbaudītu šā mērķa 

izpildi, ir jāreģistrē visi ar klimatu saistītie 

izdevumi visās Savienības budžeta 

programmās, un tas jāatspoguļo 

attiecīgajās darba programmu daļās. 

Paredzamās izmaksas konkrētām tīras 

enerģijas tehnoloģijām ir jānorāda dalīti, 

lai nodrošinātu starptautisko 

salīdzināmību. Lai ņemtu vērā Eiropas 

Revīzijas palātas ieteikumus [Ziņojums 

31/2016], ziņojot par klimata politikas 

integrēšanas mehānismiem, ex post būtu 

jānošķir klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās tām. 
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Grozījums Nr.  50 

 

Regulas priekšlikums 

43. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(43) Konfidenciālas vispārīgas 

informācijas izmantošana vai personu 

neatļauta piekļūšana konfidenciāliem 

rezultātiem var negatīvi ietekmēt 

Savienības vai vienas vai vairāku 

dalībvalstu intereses. Konfidenciālu datu 

un klasificētas informācijas apstrādē 

jāvadās no visiem attiecīgajiem Savienības 

tiesību aktiem, ieskaitot iestāžu iekšējos 

noteikumus, piemēram, Komisijas 

Lēmuma (ES, Euratom) 2015/444/EK, 

kurā ir noteikumi par drošības normām 

Eiropas Savienības klasificētās 

informācijas aizsardzībai. 

(43) Konfidenciālas vispārīgas 

informācijas un pētījumu datu 

izmantošana vai personu neatļauta 

piekļūšana konfidenciāliem rezultātiem var 

negatīvi ietekmēt Savienības vai vienas vai 

vairāku dalībvalstu intereses. 

Konfidenciālu datu un klasificētas 

informācijas apstrādē jāvadās no visiem 

attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, 

ieskaitot iestāžu iekšējos noteikumus, 

piemēram, Komisijas Lēmuma (ES, 

Euratom) 2015/444/EK, kurā ir noteikumi 

par drošības normām Eiropas Savienības 

klasificētās informācijas aizsardzībai. 

 

Grozījums Nr.  51 

 

Regulas priekšlikums 

44. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Jānosaka obligātie dalības 

nosacījumi gan vispārīga noteikuma 

veidā, ka konsorcijā jābūt vismaz vienai 

juridiskai personai no dalībvalsts, gan 

attiecībā uz atsevišķa pamatprogrammas 

darbību veida specifiku. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  52 

 

Regulas priekšlikums 

45. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Ir vajadzīgi noteikumi par 

Savienības finansējumu pamatprogrammas 

darbību dalībniekiem. Dotācijas jāīsteno, 

ņemot vērā visus Finanšu regulā noteiktos 

(45) Jāievieš noteikumi par Savienības 

finansējumu pamatprogrammas darbību 

dalībniekiem. Dotācijas būs galvenais 

finansēšanas veids Programmā. Citi 
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iemaksas veidus, ieskaitot iemaksas pēc 

fiksētas summas, vienotas likmes vai 

vienības izmaksām, ar domu tos vēl vairāk 

vienkāršot. 

finansēšanas veidi būtu jāizraugās 

atkarībā no iespējām ar tiem sasniegt 

darbību konkrētos mērķus un gūt 

rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 

izmaksas, administratīvo slogu un 

paredzamo neatbilstības risku. Attiecībā 

uz dotācijām tām būtu jāietver vienreizējo 

maksājumu, vienotu likmju un vienības 

standarta pašizmaksas izmantošanas 

izskatīšana, kā noteikts Finanšu regulā, lai 

tādējādi nodrošinātu vienkāršošanu. 

Pirms jebkura jauna izmaksu 

atmaksāšanas sistēma var tikt uzskatīta 

par patiesi vienkāršotu saņēmēju 

interesēs, jāveic paplašināta un pozitīva 

tās novērtēšana. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

46. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(46) Ar finansējuma likmēm šajā 

regulā domāti maksimālie apmēri, kas 

atbilst līdzfinansēšanas principam. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  54 

 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Saskaņā ar Finanšu regulu 

pamatprogrammai jānodrošina pamats tam, 

lai tiktu plašāk akceptēta saņēmēju parasti 

izmantotā izmaksu uzskaites prakse, kas 

attiecas uz personāla izmaksām un iekšējos 

norēķinos izmantotajām preču un 

pakalpojumu vienības izmaksām. 

(47) Saskaņā ar Finanšu regulu 

pamatprogrammai jānodrošina pamats tam, 

lai tiktu plašāk akceptēta saņēmēju parasti 

izmantotā izmaksu uzskaites prakse, kas 

attiecas uz personāla izmaksām un iekšējos 

norēķinos izmantotajām preču un 

pakalpojumu vienības izmaksām. Vienas 

vienības izmaksu izmantošanai par 

iekšējos norēķinos izmantotām precēm un 

pakalpojumiem, kas apvieno tiešās 

izmaksas un netiešās izmaksas, vajadzētu 

būt iespējai, ko varētu izvēlēties visi 
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saņēmēji. Izmaksām, kas aplēstas, 

izmantojot iemaksu skalas, jābūt 

attiecināmām. 

 

Grozījums Nr.  55 

 

Regulas priekšlikums 

48. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(48) Tagadējā faktisko personāla 

izmaksu atlīdzināšanas sistēma vēl vairāk 

jāvienkāršo, attīstot "Apvārsnī 2020" 

izstrādāto atalgošanas pieeju un vēl labāk 

pieskaņojoties Finanšu regulai. 

(48) Tagadējā faktisko personāla 

izmaksu atlīdzināšanas sistēma vēl vairāk 

jāvienkāršo, attīstot "Apvārsnī 2020" 

izstrādāto atalgošanas pieeju un vēl labāk 

pieskaņojoties Finanšu regulai, ar mērķi 

nodrošināt „vienādu atalgojumu par 

vienādu darbu” kā vispārēju principu un 

novērst atalgojuma atšķirības starp 

Programmā iesaistītajiem ES pētniekiem. 

 

Grozījums Nr.  56 

 

Regulas priekšlikums 

50. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(50) Jānosaka rezultātu izmantošanas un 

izplatīšanas normas, nodrošinot, ka 

saņēmēji piemērotā veidā rezultātus 

aizsargā, izmanto, izplata un gādā par to 

pieejamību. Vairāk vērības jāveltī rezultātu 

izmantošanai, īpaši Savienībā. Rezultātu 

izmantošanas un izplatīšanas plāni atbalsta 

saņēmējiem jāatjaunina darbības laikā un 

pēc tās. 

(50) Jānosaka rezultātu izmantošanas un 

izplatīšanas normas, nodrošinot, ka 

saņēmēji piemērotā veidā rezultātus 

aizsargā, izmanto, izplata un gādā par to 

pieejamību, ņemot vērā saņēmēju 

iespējamos ierobežojumus un leģitīmas 

intereses, piemēram, datu aizsardzības 

noteikumus, privātuma un drošības 

noteikumus, intelektuālā īpašuma 

tiesības, konfidencialitātes noteikumus, kā 

arī ES ekonomikas globālo 

konkurētspēju. Vairāk vērības jāveltī 

rezultātu izmantošanai, jo īpaši Savienībā. 

Rezultātu izmantošanas un izplatīšanas 

plāni atbalsta saņēmējiem būtu jāatjaunina 

darbības laikā. 
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Grozījums Nr.  57 

 

Regulas priekšlikums 

51. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Jāsaglabā pamatprogrammas 

priekšteces "Apvārsnis 2020" priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai. 

Priekšlikumi arī turpmāk jāatlasa uz 

neatkarīgu ekspertu vērtējuma pamata. 

Attiecīgā gadījumā jāņem vērā 

nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. 

(51) Būtu jāsaglabā Programmas 

priekšteces "Apvārsnis 2020" priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai un 

ietekmes, īstenošanas kvalitātes un 

efektivitātes kritērijiem. Priekšlikumi arī 

turpmāk jāatlasa, pamatojoties uz 

novērtējumu, ko snieguši neatkarīgi 

eksperti, kuri pārstāv pēc iespējas vairāk 

dalībvalstu. Vajadzības gadījumā 

Komisijai būtu jāorganizē anonīms 

novērtējums un jāanalizē rezultāti, lai 

izvairītos no neobjektivitātes. Attiecīgā 

gadījumā neatkarīgiem ekspertiem jāņem 

vērā nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. 

 

Grozījums Nr.  58 

 

Regulas priekšlikums 

52. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(52) Lai mazinātu Savienības līdzekļu 

saņēmēju administratīvo slodzi, jāparedz 

plašāka atsaukšanās uz pastāvošiem 

revīzijas rezultātiem un vērtējumiem, arī 

no citām Savienības programmām. Tāda 

atsaukšanās skaidri jānosaka, ņemot vērā 

arī citus ticamības noteikšanas elementus, 

kā sistēmu un procesu revīzijas. 

(52) Lai mazinātu Savienības līdzekļu 

saņēmēju administratīvo slogu, visās 

pamatprogrammas daļās būtu jāīsteno 

sistemātiska atsaukšanās uz pastāvošiem 

revīzijas rezultātiem un vērtējumiem no 

citām Savienības programmām, saskaņā ar 

Finanšu regulas 127. pantu. Tāda 

atsaukšanās skaidri jānosaka, ņemot vērā 

arī citus ticamības noteikšanas elementus, 

kā sistēmu un procesu revīzijas. 

 

Grozījums Nr.  59 

 

Regulas priekšlikums 

53. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(53) Specifisku problēmu risinājumi 

pētniecības un inovācijas jomā atalgojami 

ar balvām, pēc vajadzības arī ar kopīgām 

vai vienotām balvām, kuru piešķiršanu 

Komisija vai finansēšanas struktūra rīko 

kopā ar citām Savienības struktūrām, 

trešām valstīm, starptautiskām 

organizācijām vai bezpeļņas tiesību 

subjektiem. 

(53) Specifisku problēmu risinājumi 

pētniecības un inovācijas jomās atalgojami 

ar balvām, pēc vajadzības arī ar kopīgām 

vai vienotām balvām, kuru piešķiršanu 

Komisija vai finansēšanas struktūra rīko 

kopā ar citām Savienības struktūrām, 

trešām valstīm, starptautiskām 

organizācijām vai bezpeļņas tiesību 

subjektiem. Jo īpaši būtu jāpiešķir 

godalgas projektiem, kas piesaista 

zinātniekus paplašināšanās valstīm, kā arī 

veiksmīgiem projektiem, lai palielinātu to 

pamanāmību un ļautu izvērst Savienības 

finansēto darbību popularizēšanu. 

 

Grozījums Nr.  60 

 

Regulas priekšlikums 

54. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(54) Finansēšanas veidi un īstenošanas 

metodes saskaņā ar šo regulu jāizvēlas, 

pamatojoties uz to spēju sasniegt konkrētos 

darbību mērķus un dot rezultātu, īpaši – 

ņemot vērā kontroles izmaksas, 

administratīvo slodzi un paredzamo 

neatbilstības risku. Dotāciju gadījumā 

jāapsver arī fiksētas summas, vienotas 

likmes un vienības izmaksu likmes 

izmantošana, 

(54) Finansēšanas veidi un īstenošanas 

metodes saskaņā ar šo regulu jāizvēlas, 

pamatojoties uz to spēju sasniegt konkrētos 

darbību mērķus un dot rezultātu, īpaši – 

ņemot vērā kontroles izmaksas, 

administratīvo slodzi un paredzamo 

neatbilstības risku. Būtu jāiekļauj arī 

izskatīšana attiecībā uz fiksētas summas, 

vienotas likmes un vienības izmaksu 

likmes izmantošanu. 

 

 Grozījums Nr.  61 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. pants 1. pants 

Priekšmets Priekšmets 

1. Ar šo regulu izveido pētniecības un 1. Ar šo regulu izveido pētniecības un 
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inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 

Eiropa” (“Programma”) un paredz 

noteikumus par dalību un rezultātu 

izplatīšanu atbilstīgi Programmai 

veicamajās netiešajās darbībās. 

inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 

Eiropa” (“Programma”) un paredz 

noteikumus par dalību un rezultātu 

izplatīšanu atbilstīgi Programmai 

veicamajās netiešajās darbībās un nosaka 

satvaru Savienības atbalsta pārvaldībai 

attiecībā uz pētniecības un inovācijas 

darbībām. 

2. Regulā ir izklāstīti Programmas 

mērķi, budžets laikposmam no 2021. līdz 

2027. gadam, Savienības finansējuma 

formas un šāda finansējuma sniegšanas 

noteikumi. 

2. Regulā ir izklāstīti Programmas 

mērķi, budžets laikposmam no 2021. līdz 

2027. gadam, Savienības finansējuma 

formas un šāda finansējuma sniegšanas 

noteikumi. 

3. Programmu īsteno ar: 3. Programmu īsteno ar: 

(a) īpašo programmu, kas izveidota ar 

Lēmumu …/…/ES25, kurā paredzēts arī 

finansiālais ieguldījums EIT; 

(a) īpašo programmu, kas izveidota ar 

Lēmumu …/…/ES25, kurā paredzēts arī 

EIT pamatojums un intervences jomas 

; 

(b) īpašo programmu pētījumiem 

aizsardzības jomā, kas izveidota ar Regulu 

…/…/ES. 

(b) īpašo programmu pētījumiem 

aizsardzības jomā, kas izveidota ar Regulu 

…/…/ES. 

4. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, 

šajā regulā lietotie termini “Apvārsnis 

Eiropa”, “Programma” un “īpašā 

programma” ietver vienīgi ar 3. punkta 

a) apakšpunktā minēto īpašo programmu 

saistītos aspektus. 

4. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, 

šajā regulā lietotie termini “Apvārsnis 

Eiropa”, “Programma” un “īpašā 

programma” neattiecas uz 3. punkta 

b) apakšpunktā minētās īpašās 

Programmas saistītajiem aspektiem. 

 4.a EIT īsteno Programmu saskaņā ar 

Stratēģisko pētniecības un inovācijas 

plānu un ar EIT stratēģisko inovāciju 

programmu  2021.–2027. gadam, 

paredzot, ka ikviena jaunizveidota ZIK, ja 

iespējams, ir saistīta ar papildu un 

atbilstīgiem budžeta resursiem, un tā 

nekaitē pašreizējo ZIK mērķiem un 

saistībām; 

__________________ __________________ 

25 25 

 

Grozījums Nr.  62 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. pants 2. pants 

Definīcijas Definīcijas 

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: 

(1) “pētniecības infrastruktūras” ir 

objekti, kur pieejami resursi un 

pakalpojumi, ko pētniecības kopienas 

izmanto, lai veiktu pētījumus un sekmētu 

inovāciju attiecīgajās jomās. Šajā definīcijā 

ietverti arī saistītie cilvēkresursi, un tā 

attiecas uz svarīgāko aprīkojumu vai 

instrumentu kopām; ar zināšanām saistītie 

objekti, piemēram, krājumi, arhīvi vai 

zinātnisko datu infrastruktūras; datošanas 

sistēmas, sakaru tīkli un citas unikālas 

infrastruktūras, kuras var izmantot ārējie 

lietotāji un kurām ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu izcilību pētniecības un inovācijas 

jomā. Vajadzības gadījumā infrastruktūras 

var izmantot arī ar pētniecību nesaistītās 

jomās, piemēram, izglītības vai publisko 

pakalpojumu sniegšanas jomā, un tās var 

būt “vienkopus”, “virtuālas” vai 

“izkliedētas”; 

(1) “pētniecības infrastruktūras” ir 

objekti, kur pieejami resursi un 

pakalpojumi, ko pētniecības kopienas 

izmanto, lai veiktu pētījumus un sekmētu 

inovāciju attiecīgajās jomās. Šajā definīcijā 

ietverti arī saistītie cilvēkresursi, un tā 

attiecas uz svarīgāko aprīkojumu vai 

instrumentu kopām, īpaši tām, kas saņem 

atbalstu no citiem Savienības fondiem, kā 

minēts IV pielikumā; ar zināšanām saistītie 

objekti, piemēram, krājumi, arhīvi vai 

zinātnisko datu infrastruktūras; datošanas 

sistēmas, sakaru tīkli un citas unikālas 

infrastruktūras, kuras var izmantot ārējie 

lietotāji un kurām ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu izcilību pētniecības un inovācijas 

jomā. Vajadzības gadījumā infrastruktūras 

var izmantot arī ar pētniecību nesaistītās 

jomās, piemēram, izglītības vai publisko 

pakalpojumu sniegšanas jomā, un tās var 

būt “vienkopus”, “virtuālas” vai 

“izkliedētas”; 

(2) “pārdomātas specializācijas 

stratēģija” ir pārdomātas specializācijas 

stratēģija, kas definēta Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/201326 

un kas izpilda Regulā (ES) XX [Kopīgo 

noteikumu regula] izklāstītos veicinošos 

nosacījumus; 

(2) “pārdomātas specializācijas 

stratēģija” ir pārdomātas specializācijas 

stratēģija, kas definēta Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/201326 

un kas izpilda Regulā (ES) XX [Kopīgo 

noteikumu regula] izklāstītos veicinošos 

nosacījumus; 

(3) “Eiropas partnerība” ir iniciatīva, 

kuras ietvaros Savienība kopā ar privātā 

un/vai publiskā sektora partneriem 

(piemēram, rūpniecības nozares 

pārstāvjiem, pētniecības organizācijām, 

struktūrām, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valsts vai 

starptautiskā līmenī, vai pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, to starpā 

fondiem) apņemas kopīgi atbalstīt tādu 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

programmas izstrādi un īstenošanu, kuri 

(3) "Eiropas partnerība" ir iniciatīva, 

kuras ietvaros Savienība kopā ar privātā 

un/vai publiskā sektora partneriem 

(piemēram, rūpniecības nozares 

pārstāvjiem, universitātēm, pētniecības 

organizācijām, tostarp pētniecības 

infrastruktūrām, struktūrām, kas veic 

valsts pārvaldes uzdevumus vietējā, 

reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, 

vai pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

tostarp nevalstiskām organizācijām un 
fondiem), attiecīgos gadījumos apņemas 
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var būt saistīti ar iekļūšanu tirgū, 

regulējuma ieviešanu vai politikas apguvi; 

kopīgi atbalstīt tādu pētniecības un 

inovācijas pasākumu programmas izstrādi 

un īstenošanu, kuri noteikti LESD 185. un 

187. pantā un kuri var būt saistīti ar 

iekļūšanu tirgū, regulējuma ieviešanu vai 

politikas apguvi; 

(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajai izlaidei, kas radīta 

Programmā finansēto darbību īstenošanas 

rezultātā, jo īpaši zinātniskajām 

publikācijām un pētījumu datiem; 

(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajai izlaidei, kas radīta 

Programmā finansēto darbību īstenošanas 

rezultātā, jo īpaši zinātniskajām 

publikācijām un pētījumu datiem. Attiecībā 

uz pētījumu datiem, attiecīgajām 

privātuma un drošības interesēm, kā arī 

intelektuālā īpašuma tiesībām, 

konfidencialitāti, Eiropas Savienības 

vispārējo tautsaimniecības konkurētspēju 

un citām likumīgām interesēm ievēro 

principu "tik atvērts, cik iespējams, un tik 

slēgts, cik vajadzīgs" un piemēro 

"noteiktas nepiedalīšanās iespējas”; 

(5) “uzdevums” ir tādu darbību 

portfelis, kuru nolūks ir noteiktā termiņā 

sasniegt izmērāmu mērķi un radīt tādu 

ietekmi attiecībā uz zinātni un 

tehnoloģijām, un/vai sabiedrību un 

iedzīvotājiem, ko ar atsevišķām darbībām 

nebūtu iespējams panākt; 

(5) "uzdevums" ir izcilības virzītu 

pētniecības un inovācijas darbību, kas 

varbūt starpkopu un transversālas, 
portfelis, kuru nolūks ir noteiktā termiņā 

sasniegt izmērāmu mērķi un radīt tādu 

ietekmi attiecībā uz zinātni un 

tehnoloģijām, sabiedrības interesēm, 

politikas veidošanu un/vai diplomātiju, un 

iedzīvotājiem, ko ar atsevišķām darbībām 

nebūtu iespējams panākt; 

(6) “pirmskomercializācijas iepirkums” 

ir tādu pētniecības un izstrādes 

pakalpojumu iepirkums, kuri ietver 

riska/ieguvumu dalīšanu atbilstoši tirgus 

nosacījumiem un konkurencei pakļautu 

izstrādi pa posmiem, kur pētniecības un 

izstrādes pakalpojumu iepirkums ir skaidri 

nošķirts no gatavo izstrādājumu ieviešanas 

komerciālos apjomos; 

(6) “pirmskomercializācijas iepirkums” 

ir tādu pētniecības un izstrādes 

pakalpojumu iepirkums, kuri ietver 

riska/ieguvumu dalīšanu atbilstoši tirgus 

nosacījumiem un konkurencei pakļautu 

izstrādi pa posmiem, kur pētniecības un 

izstrādes pakalpojumu iepirkums ir skaidri 

nošķirts no gatavo izstrādājumu ieviešanas 

komerciālos apjomos; 

(7) “inovatīvu risinājumu publiskais 

iepirkums” ir iepirkums, kurā 

līgumslēdzējas iestādes rīkojas kā sākuma 

klients attiecībā uz inovatīvām precēm vai 

pakalpojumiem, kas vēl nav pieejami plašā 

komerciālā mērogā, un var ietvert 

atbilstības pārbaudi; 

(7) “inovatīvu risinājumu publiskais 

iepirkums” ir iepirkums, kurā 

līgumslēdzējas iestādes rīkojas kā sākuma 

klients attiecībā uz inovatīvām precēm vai 

pakalpojumiem, kas vēl nav pieejami plašā 

komerciālā mērogā, un var ietvert 

atbilstības pārbaudi; 
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(8) “piekļuves tiesības” ir tiesības 

izmantot rezultātus vai iepriekš uzkrātās 

zināšanas; 

(8) "piekļuves tiesības" ir tiesības 

izmantot rezultātus vai iepriekš uzkrātas 

zināšanas atbilstoši noteikumiem un 

nosacījumiem, kas paredzēti saskaņā ar 

šo regulu; 

(9) “iepriekš uzkrātās zināšanas” ir visi 

dati, zinātība vai informācija neatkarīgi no 

formas vai rakstura (materiāla vai 

nemateriāla), arī jebkuras tiesības, 

piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības: (i) 

kas bijušas saņēmēju rīcībā pirms 

iesaistīšanās darbībā; ko saņēmēji rakstiski 

noteikuši jebkādā veidā, kā tas 

nepieciešams saistībā ar darbības 

īstenošanu vai tās rezultātu izmantošanu; 

(9) “iepriekš uzkrātās zināšanas” ir visi 

dati, zinātība vai informācija neatkarīgi no 

formas vai rakstura (materiāla vai 

nemateriāla), arī jebkuras tiesības, 

piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības: (i) 

kas bijušas saņēmēju rīcībā pirms 

iesaistīšanās darbībā, un (ii) ko saņēmēji ir 

noteikuši rakstiskā līgumā, kā tas 

nepieciešams saistībā ar darbības 

īstenošanu vai rezultātu izmantošanu; 

(10) “izplatīšana” ir rezultātu 

publiskošana ar atbilstošiem līdzekļiem 

(izņemot publiskošanu, kas izriet no 

rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 

ieskaitot zinātniskajās publikācijās jebkurā 

plašsaziņas līdzeklī; 

(10) “izplatīšana” ir rezultātu 

publiskošana ar atbilstošiem līdzekļiem 

(izņemot publiskošanu, kas izriet no 

rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 

ieskaitot zinātniskajās publikācijās jebkurā 

plašsaziņas līdzeklī; 

(11) “izmantošana” ir rezultātu lietošana 

turpmākos pētniecības un inovācijas 

pasākumos, kas nav attiecīgajā darbībā 

ietvertie pētniecības un inovācijas 

pasākumi, vai produkta vai procesa 

izstrādē, izveidē, ražošanā un laišanā tirgū 

vai pakalpojuma izveidē un sniegšanā, vai 

arī standartizācijas pasākumos; 

(11) “izmantošana” ir rezultātu lietošana 

turpmākos pētniecības un inovācijas 

pasākumos, kas nav attiecīgajā darbībā 

ietvertie pētniecības un inovācijas 

pasākumi, vai, citstarp, komerciāla 

izmantošana, piemēram, produkta vai 

procesa izstrāde, izveide, ražošana un 

laišana tirgū vai pakalpojuma izveide un 

sniegšana, vai arī standartizācijas 

pasākumi; 

(12) “taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir 

atbilstīgi nosacījumi, to starpā iespējamie 

finansiālie noteikumi vai autoratlīdzības 

nepiemērošanas nosacījumi, ņemot vērā 

īpašos apstākļus, kādos pieprasīta piekļuve, 

piemēram, to rezultātu vai iepriekš uzkrāto 

zināšanu faktisko vai iespējamo vērtību, 

kam tiek pieprasīta piekļuve, un/vai 

paredzētās izmantošanas jomu, ilgumu vai 

citus izmantošanas aspektus; 

(12) “taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir 

atbilstīgi nosacījumi, to starpā iespējamie 

finansiālie noteikumi vai autoratlīdzības 

nepiemērošanas nosacījumi, ņemot vērā 

īpašos apstākļus, kādos pieprasīta piekļuve, 

piemēram, to rezultātu vai iepriekš uzkrāto 

zināšanu faktisko vai iespējamo vērtību, 

kam tiek pieprasīta piekļuve, un/vai 

paredzētās izmantošanas jomu, ilgumu vai 

citus izmantošanas aspektus; 

(13) “finansēšanas struktūra” ir Finanšu 

regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

paredzētā struktūra vai organizācija, kura 

nav Komisija, bet kurai Komisija ir 

uzticējusi budžeta īstenošanas uzdevumus 

(13) “finansēšanas struktūra” ir Finanšu 

regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā 

paredzētā struktūra vai organizācija, kura 

nav Komisija, bet kurai Komisija ir 

uzticējusi budžeta īstenošanas uzdevumus 
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saskaņā ar Programmu; saskaņā ar Programmu; 

(14) “Eiropas nozīmes starptautiska 

pētniecības organizācija” ir starptautiska 

organizācija, kuras locekļu vairākums ir 

dalībvalstis vai asociētās valstis un kuras 

galvenais mērķis ir veicināt sadarbību 

zinātnes un tehnoloģiju jomā Eiropā; 

(14) “Eiropas nozīmes starptautiska 

pētniecības organizācija” ir starptautiska 

organizācija, kuras locekļu vairākums ir 

dalībvalstis vai asociētās valstis un kuras 

galvenais mērķis ir veicināt sadarbību 

zinātnes un tehnoloģiju jomā Eiropā; 

(15) “tiesību subjekts” ir fiziska vai 

juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar 

valsts, Savienības vai starptautiskajiem 

tiesību aktiem un kas minētajos aktos par 

tādu ir atzīta, un kam ir juridiskās personas 

statuss, un kas, rīkodamās savā vārdā, var 

īstenot tiesības, un kam var būt saistoši 

pienākumi, vai jebkurš subjekts bez 

juridiskas personas statusa saskaņā ar 

Finanšu regulas 197. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu; 

(15) “tiesību subjekts” ir fiziska vai 

juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar 

valsts, Savienības vai starptautiskajiem 

tiesību aktiem un kas minētajos aktos par 

tādu ir atzīta, un kam ir juridiskās personas 

statuss, un kas, rīkodamās savā vārdā, var 

īstenot tiesības, un kam var būt saistoši 

pienākumi, vai jebkurš subjekts bez 

juridiskas personas statusa saskaņā ar 

Finanšu regulas 197. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu; 

 (15 a) "paplašināšanās valstis" ir valstis, 

kuras noteiktas ar komplekso rādītāju 

"pētniecības izcilība" (pētniecības un 

izstrādes intensitāte, zinātniskā un 

tehnoloģiju izcilība, ekonomikas zināšanu 

intensitāte, augsto tehnoloģiju un vidējo 

tehnoloģiju devums tirdzniecības bilancē) 

un kuru korektīvais slieksnis ir 70 % no 

Savienības vidējā rādītāja26a; 

(16) “bezpeļņas tiesību subjekts” ir 

tiesību subjekts, kura mērķis saskaņā ar 

statūtiem nav gūt peļņu vai kuram ir 

juridisks vai statūtos paredzēts pienākums 

nepārdalīt peļņu akcionāriem vai 

individuāliem dalībniekiem; 

(16) “bezpeļņas tiesību subjekts” ir 

tiesību subjekts, kura mērķis saskaņā ar 

statūtiem nav gūt peļņu vai kuram ir 

juridisks vai statūtos paredzēts pienākums 

nepārdalīt peļņu akcionāriem vai 

individuāliem dalībniekiem; 

(17) “vidējas kapitalizācijas uzņēmums” 

ir uzņēmums, kurš nav ne 

mikrouzņēmums, ne arī mazais vai vidējais 

uzņēmums (MVU), kas definēti Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK27, un kurā ir līdz 

3000 darbinieku, kuru skaits aprēķināts 

saskaņā ar minētā ieteikuma pielikuma I 

sadaļas 3., 4., 5. un 6. pantu; 

(17) “vidējas kapitalizācijas uzņēmums” 

ir uzņēmums, kurš nav ne 

mikrouzņēmums, ne arī mazais vai vidējais 

uzņēmums (MVU), kas definēti Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK27, un kurā ir līdz 

3000 darbinieku, kuru skaits aprēķināts 

saskaņā ar minētā ieteikuma pielikuma I 

sadaļas 3., 4., 5. un 6. pantu; 

(18) “rezultāti” ir materiālās vai 

nemateriālās darbības sekas, piemēram, 

dati, zinātība vai informācija – neatkarīgi 

no to veida vai rakstura un no iespējas tos 

aizsargāt –, kā arī visas ar to saistītās 

(18) “rezultāti” ir materiālās vai 

nemateriālās darbības rezultāti, piemēram, 

dati, zinātība vai informācija – neatkarīgi 

no to veida vai rakstura un no iespējas tos 

aizsargāt –, kā arī visas ar to saistītās 
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tiesības, arī intelektuālā īpašuma tiesības; tiesības, arī intelektuālā īpašuma tiesības; 

(19) “izcilības zīmogs” ir ar sertifikātu 

apliecināts marķējums, kas apliecina, ka 

priekšlikums, kas iesniegts pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, ir 

pārsniedzis visas darba programmā 

noteiktās sliekšņa vērtības, bet kam nav 

bijis iespējams piešķirt finansējumu šajā 

darba programmas uzaicinājumā pieejamo 

līdzekļu trūkuma dēļ; 

(19) “izcilības zīmogs” ir ar sertifikātu 

apliecināts marķējums, kas apliecina, ka 

priekšlikums, kas iesniegts pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, ir 

pārsniedzis visas darba programmā 

noteiktās sliekšņa vērtības, bet kam nav 

bijis iespējams piešķirt finansējumu šajā 

darba programmas uzaicinājumā pieejamo 

līdzekļu trūkuma dēļ, bet kas var saņemt 

atbalstu no citiem Savienības vai valsts 

finansējuma avotiem; 

 (19 a) "stratēģiskais pētniecības un 

inovācijas plāns" ir dokuments, ko 

pieņem ar deleģēto aktu reizi divos gados 

kā papildinājumu īpašajai programmai 

un pēc plašas obligātās apspriešanās ar 

vairākām ieinteresētajām personām no 

dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un 

pētniecības un inovācijas jomas, tostarp 

ar pilsonisko sabiedrību; tajā ir noteiktas 

prioritātes, instrumenti, piemēroti 

darbības veidi un īstenošanas paņēmieni, 

tādējādi nodrošinot pamatu darba 

programmu sagatavošanai; tajā jo īpaši ir 

ietverti izraudzītie uzdevumi, 

jaunizveidotās vai turpinātās līgumiskās 

vai iestāžu partnerattiecības, NJT 

pamatiniciatīvas un ZIK; 

(20) “darba programma” ir dokuments, 

ko Komisija pieņēmusi īpašās 

programmas28 īstenošanai saskaņā ar tās 

12. pantu, vai satura un struktūras ziņā 

līdzvērtīgs dokuments, ko pieņēmusi 

finansēšanas struktūra; 

(20) “darba programma” ir dokuments, 

ko Komisija pieņēmusi īpašās 

programmas28 īstenošanai saskaņā ar tās 

12. pantu, vai satura un struktūras ziņā 

līdzvērtīgs dokuments, ko pieņēmusi 

finansēšanas struktūra; 

(21) “atmaksājamais avanss” ir daļa 

programmas “Apvārsnis Eiropa” vai EIC 

apvienotā finansējuma – tas atbilst 

aizdevumam saskaņā ar Finanšu regulas X 

sadaļu, to nolūkā segt inovācijas darbībai 

atbilstīgo pasākumu izmaksas piešķir 

Savienība tiešā veidā un atbilstīgi 

bezpeļņas principam, un saņēmējam, 

ievērojot līgumā izklāstītos nosacījumus, 

tas ir jāatmaksā Savienībai; 

(21) “atmaksājamais avanss” ir daļa 

programmas “Apvārsnis Eiropa” apvienotā 

finansējuma – tas atbilst aizdevumam 

saskaņā ar Finanšu regulas X sadaļu, to 

nolūkā segt inovācijas darbībai atbilstīgo 

pasākumu izmaksas piešķir Savienība tiešā 

veidā un atbilstīgi bezpeļņas principam, un 

saņēmējam, ievērojot līgumā izklāstītos 

nosacījumus, tas ir jāatmaksā Savienībai; 

(22) “līgums” ir vienošanās, kas 

noslēgta starp Komisiju vai finansēšanas 

(22) “līgums” ir vienošanās, kas 

noslēgta starp Komisiju vai finansēšanas 
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struktūru un tiesību subjektu, kurš īsteno ar 

inovāciju un ieviešanu tirgū saistītu 

darbību un kuram piešķirts programmas 

“Apvārsnis Eiropa” vai EIC apvienotais 

finansējums; 

struktūru un tiesību subjektu, kurš īsteno ar 

inovāciju un ieviešanu tirgū saistītu 

darbību un kuram piešķirts programmas 

“Apvārsnis Eiropa” apvienotais 

finansējums; 

(23)  “klasificēta informācija” ir ES 

klasificēta informācija, kas definēta 

Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 

2015/444 3. pantā, kā arī dalībvalstu 

klasificētā informācija, to trešo valstu 

klasificētā informācija, ar kurām Savienība 

ir noslēgusi drošības nolīgumu, un to 

starptautisko organizāciju klasificētā 

informācija, ar kurām Savienība ir 

noslēgusi drošības nolīgumu; 

(23)  “klasificēta informācija” ir ES 

klasificēta informācija, kas definēta 

Komisijas Lēmuma (ES, Euratom) 

2015/444 3. pantā, kā arī dalībvalstu 

klasificētā informācija, to trešo valstu 

klasificētā informācija, ar kurām Savienība 

ir noslēgusi drošības nolīgumu, un to 

starptautisko organizāciju klasificētā 

informācija, ar kurām Savienība ir 

noslēgusi drošības nolīgumu; 

(24) “finansējuma apvienošanas 

darbība” ir ES budžeta atbalstītas darbības, 

tostarp Finanšu regulas 2. panta 6. punktā 

minētā finansējuma apvienošanas 

mehānisma ietvaros, kuras apvieno no ES 

budžeta finansēta neatmaksājamā atbalsta 

formas un/vai finanšu instrumentus ar 

atmaksājama atbalsta formām no attīstības 

vai citām publisko finanšu iestādēm, kā arī 

komerciālām finanšu iestādēm un 

investoriem. 

(24) “finansējuma apvienošanas 

darbība” ir ES budžeta atbalstītas darbības, 

tostarp Finanšu regulas 2. panta 6. punktā 

minētā finansējuma apvienošanas 

mehānisma ietvaros, kuras apvieno no ES 

budžeta finansēta neatmaksājamā atbalsta 

formas un/vai finanšu instrumentus ar 

atmaksājama atbalsta formām no attīstības 

vai citām publisko finanšu iestādēm, kā arī 

komerciālām finanšu iestādēm un 

investoriem. 

(25) ““Apvārsnis Eiropa” vai EIC 

apvienotais finansējums” ir atsevišķs 

finansiāls atbalsts ar inovāciju un ieviešanu 

tirgū saistītai darbībai, un, to piešķirot, 

dotācija vai atmaksājamais avanss īpašā 

veidā tiek apvienots ar 

kapitālieguldījumiem. 

(25) "Programmas "Apvārsnis Eiropa" 

apvienotais finansējums" ir atsevišķs 

finansiāls atbalsts ar inovāciju un ieviešanu 

tirgū saistītai darbībai, un, to piešķirot, 

dotācija vai atmaksājamais avanss īpašā 

veidā tiek apvienots ar 

kapitālieguldījumiem. 

 (25 a) "pētniecības un inovācijas 

darbība” ir darbība, ko galvenokārt veido 

darbības, kuru mērķis ir radīt jaunas 

zināšanas un/vai izpētīt iespējas ieviest 

jaunas vai uzlabotas tehnoloģijas, 

produktus, procesus, pakalpojumus vai 

risinājumus. Tā var ietvert fundamentālos 

pētījumus un lietišķo pētniecību, 

tehnoloģiju izstrādi un integrēšanu, 

testēšanu un apstiprināšanu neliela 

mēroga prototipam laboratorijā vai 

simulētā vidē; 

 (25 b) "inovācijas darbība" ir darbība, 

ko galvenokārt veido darbības, kuras ir 
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tieši vērstas uz ražošanas plānu un shēmu 

vai projektu izveidi, lai iegūtu jaunus, 

pārveidotus vai uzlabotus izstrādājumus, 

procesus vai pakalpojumus, iespējams, 

iekļaujot prototipu izstrādi, testēšanu, 

demonstrēšanu, izmēģināšanu, produktu 

plašu apstiprināšanu un ieviešanu tirgū; 

 (25 c) "EPP progresīvā pētniecība” ir 

vadošā pētnieka vadībā veikti pētniecības 

pasākumi, ko rīko EPP tikai vienam vai 

vairākiem saņēmējiem; 

 (25 d) "mācību un mobilitātes darbība" 

ir darbība, kas vērsta uz pētnieku 

prasmju, zināšanu un profesionālās 

izaugsmes iespēju uzlabošanu, 

pamatojoties uz mobilitāti starp valstīm un 

attiecīgā gadījumā starp nozarēm vai 

disciplīnām; 

 (25 e) "programmas līdzfinansēšanas 

darbība” ir darbība, ar ko nodrošina 

līdzfinansējumu pasākumu programmai, 

kuru izveidojušas un/vai īsteno struktūras, 

kas pārvalda un/vai finansē pētniecības 

un inovācijas programmas un kas nav 

Eiropas Savienības finansēšanas 

struktūras; 

 (25 f) "iepirkuma darbība 

pirmskomercializācijas posmā" ir 

darbība, kuras galvenais mērķis ir izpildīt 

iepirkuma pirmskomercializācijas posmā 

procedūras, ko ieviesuši saņēmēji, kuri ir 

līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji; 

 (25 g) "inovatīvu risinājumu publiskā 

iepirkuma darbība" ir darbība, kuras 

galvenais mērķis ir izpildīt kopīgas vai 

koordinētas publiskā iepirkuma 

procedūras, kas saistītas ar inovatīviem 

risinājumiem un ko ieviesuši saņēmēji, 

kuri ir līgumslēdzējas iestādes vai 

līgumslēdzēji; 

 (25 h) "koordinācijas un atbalsta 

darbība" ir darbība, kas veicina 

Programmas mērķu sasniegšanu, izņemot 

pētniecības un inovācijas darbības; 

 (25 i) "publiskais iepirkums” ir to 

pamatprogrammas daļu īstenošana, kuras 
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attiecas uz Savienības stratēģiskajām 

interesēm un autonomiju un publiskā 

iepirkuma procedūru veikšana Komisijas 

vajadzībām attiecībā uz pētījumiem, 

produktiem, pakalpojumiem un spējām; 

 (25 j) "saistīta vienība" ir jebkura 

juridiskā persona, kas ir dalībnieka tiešā 

vai netiešā kontrolē vai tādā pašā tiešā vai 

netiešā kontrolē kā dalībnieks, vai kas 

tieši vai netieši kontrolē dalībnieku; 

__________________ __________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006. 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006. 

 26a Komisija var pārskatīt un vajadzības 

gadījumā atjaunināt paplašināšanās 

valstu sarakstu savās darba programmās.  

27 27 

28 OV …. 28 OV …. 

Grozījums Nr.  63 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. pants 3. pants 

Programmas mērķi Programmas mērķi 

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 

1. Programmas galvenais mērķis ir 

nodrošināt Savienības investīciju 

zinātnisko, tehnoloģisko, ekonomisko un 

sociālo ietekmi pētniecībā un inovācijā, lai 

tādējādi stiprinātu zinātnisko un 

tehnoloģisko bāzi Savienībā kopumā, lai 
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konkurētspēju, cita starpā tās rūpniecībā, 

īstenot Savienības stratēģiskās prioritātes 

un palīdzēt risināt globālas problēmas, 

tostarp sasniegt ilgtspējīgas attīstības 

mērķus. 

nostiprinātu Eiropas pētniecības telpu un 

veicinātu tās konkurētspēju; Pētniecība un 

rūpniecība nodrošina Savienības 

stratēģiskās prioritātes un politiku, palīdz 

risināt globālas problēmas, tostarp attiecībā 

uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 

Parīzes nolīgumu, kā arī palīdz sasniegt 

vispārējos ieguldījumus 3 % apmērā no 

IKP pētniecībā un attīstībā, atbilstīgi 

Savienības valstu un valdību vadītāju 

saistībām. 

2. Programmas konkrētie mērķi ir 

šādi: 

2. Programmas konkrētie mērķi ir 

šādi: 

 (-a) (jauns) attīstīt, veicināt un izplatīt 

zinātnisko un tehnoloģisko izcilību; 

 (a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

(a) atbalstīt kvalitatīvu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu, pamatojoties uz 

fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem, 

globālu problēmu, tostarp klimata 

pārmaiņu, risināšanai un ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanai; 

 (a a) censties ievērojami samazināt 

pētniecības un inovācijas spēju atšķirības 

Savienībā, jo īpaši palielinot dalību 

“Apvārsnis Eiropa” tādām dalībvalstīm, 

kam ir zemi pētniecības un inovācijas 

rādītāji, ņemot vērā iepriekšējo 

pamatprogrammu; 

 (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, attīstības un 

inovācijas finansējuma Savienības 

pievienoto vērtību, pētniecības un 

inovācijas ietekmi Savienības rīcībpolitikas 

izstrādē, atbalstīšanā un īstenošanā, kā arī 

atbalstīt inovatīvu risinājumu pieejamību 

un ieviešanu sabiedrībā un Eiropas 

rūpniecībā; 

 (c) veicināt visdažādāko inovāciju, arī 

“revolucionāru”, un inovatīvu risinājumu 

ieviešanu tirgū; 

(c) veicināt visu veidu inovāciju un 

stiprināt tirgus izvēršanu un pētniecības, 

izstrādes un inovācijas rezultātu 

izmantošanu, jo īpaši Savienībā; 

 (d) optimizēt Programmas pieaugošo 

ietekmi nostiprinātā Eiropas pētniecības 

telpā. 

(d) optimizēt Programmas pieaugošo 

ietekmi, stiprinot un palielinot 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

pievilcību Eiropas pētniecības telpā. 
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Grozījums Nr.  64 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. pants 4. pants 

Programmas uzbūve Programmas uzbūve 

1. Programmu veido vairākas daļas, 

kas aprakstītas turpmāk un kas sekmē 3. 

pantā minētā galvenā un konkrēto mērķu 

sasniegšanu. 

1. Programmu veido vairākas daļas, 

kas aprakstītas turpmāk un kas sekmē 3. 

pantā minētā galvenā un konkrēto mērķu 

sasniegšanu. 

(1) I pīlārs “Atvērtā zinātne”, kas 

veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, 

atbalsta arī 3. panta 2. punkta b) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus 

un ietver šādus komponentus: 

(1) I pīlārs. "Izcila un atvērta 

zinātne", kurā ietilpst šādi komponenti: 

(a) Eiropas Pētniecības padome (ERC); (a) Eiropas Pētniecības padome (ERC); 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības (MSCA); 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības (MSCA); 

(c) pētniecības infrastruktūras. (c) pētniecības infrastruktūras. 

 (2) II pīlārs “Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja”, kas veidots 

saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta konkrēto mērķi, atbalsta 

arī 3. panta 2. punkta a) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus 

un ietver šādus komponentus: 

(2) II pīlārs "Globālās problēmas un 

Eiropas rūpniecības konkurētspēja", kurā 

ietilpst šādi komponenti: 

(a) kopa “Veselība”; (a) kopa “Veselība”; 

 (b) kopa “Iekļaujoša un droša 

sabiedrība”; 

(b) kopa "Iekļaujoša un radoša 

sabiedrība"; 

 (b a) kopa "Droša sabiedrība"; 

 (c) kopa “Digitālā joma un 

rūpniecība”; 

(c) kopa "Digitālā joma, rūpniecība un 

kosmoss"; 

(d) kopa “Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; 

(d) kopa “Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; 

 (e) kopa “Pārtika un dabas resursi”; (e) kopa "Pārtika, dabas resursi un 

lauksaimniecība"; 

 (f) ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā (f) ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā 
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pētniecības centra (JRC) tiešās darbības. pētniecības centra (JRC) tiešās darbības. 

 (3) III pīlārs “Atvērtā inovācija”, kas 

veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

c) apakšpunkta konkrēto mērķi, atbalsta 

arī 3. panta 2. punkta a) un b) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus 

un ietver šādus komponentus: 

(3) III pīlārs "Inovatīva Eiropa", kurā 

ietilpst šādi komponenti: 

(a) Eiropas Inovācijas padome (EIC); (a) Eiropas Inovācijas padome (EIC); 

(b) Eiropas inovācijas ekosistēmas; (b) Eiropas inovācijas ekosistēmas; 

(c) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 

institūts (EIT). 

(c) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 

institūts (EIT). 

(4) Daļa “Eiropas pētniecības telpas 

stiprināšana”, kas veidota saskaņā ar 3. 

panta 2. punkta d) apakšpunkta konkrēto 

mērķi, atbalsta arī 3. panta 2. punkta a), 

b) un c) apakšpunktā minētos konkrētos 

mērķus un ietver šādus komponentus: 

(4) Daļa “Eiropas pētniecības telpas 

stiprināšana”, kurā ietilpst šādi 

komponenti: 

 (a) izcilas pieredzes apmaiņa; (a) izcilības izplatīšana un līdzdalības 

paplašināšana visā Savienībā; 

 (b) Eiropas pētniecības un inovācijas 

sistēmas reformēšana un pilnveidošana. 

(b) Eiropas pētniecības un inovācijas 

sistēmas reformēšana un pilnveidošana. 

2. Pasākumu pamatvirzieni ir izklāstīti 

I pielikumā. 

2. Pasākumu pamatvirzieni ir izklāstīti 

I pielikumā. 

 

 

Grozījums Nr.  65 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. pants 5. pants 

Pētniecība aizsardzības jomā Pētniecība aizsardzības jomā 

1. Pasākumi, kas jāveic 1. panta 3. 

punkta b) apakšpunktā minētās īpašās 

programmas ietvaros un kas izklāstīti 

Regulā [..],  ar ko izveido Eiropas 

Aizsardzības fondu, ir pētniecības 

pasākumi, kuri vērsti tikai un vienīgi uz 

aizsardzības lietojumiem un kuru mērķis ir 

sekmēt aizsardzības rūpniecības 

konkurētspēju, efektivitāti un inovāciju. 

1. Pasākumi, kas jāveic 1. panta 3. 

punkta b) apakšpunktā minētās īpašās 

programmas ietvaros un kas izklāstīti 

Regulā [..], ar ko izveido Eiropas 

Aizsardzības fondu, vērsti tikai un vienīgi 

uz aizsardzības pētniecību un lietojumiem, 

ar mērķi sekmēt Savienības aizsardzības 

rūpniecības konsolidāciju, konkurētspēju, 

efektivitāti un inovāciju un uz to, lai 
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novērstu dublēšanos starp abām 

programmām. 

2 Izņemot šo pantu, 1. panta 1. un 3. 

punktu un 9. panta 1. punktu, šo regulu 

nepiemēro 1. panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minētajai īpašajai 

programmai. 

2 Izņemot šo pantu, 1. panta 1. un 3. 

punktu un 9. panta 1. punktu, šo regulu 

nepiemēro 1. panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minētajai īpašajai 

programmai. 

 

Grozījums Nr.  66 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. pants 6. pants 

ES finansējuma apgūšana un formas ES finansējuma stratēģiskā plānošana, 

īstenošana un veidi 

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 

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. 

2. Netiešajām darbībām Programmas 

sniegtais finansējums var būt jebkurā 

Finanšu regulā noteiktajā formā, proti, 

dotācijas (tostarp pamatdarbības dotācijas), 

godalgas un iepirkums. Programma 

finansējumu var nodrošināt arī finanšu 

instrumentu formā finansējuma 

apvienošanas darbību ietvaros. 

2. Netiešajām darbībām Programmas 

sniegtais finansējums var būt jebkurā 

Finanšu regulā noteiktajā formā, proti, 

dotācijas (tostarp pamatdarbības dotācijas), 

kas ir Programmas galvenā atbalsta 

forma, godalgas un iepirkums. Programma 

finansējumu var nodrošināt arī finanšu 

instrumentu formā finansējuma 

apvienošanas darbību ietvaros. 

3. Šajā regulā izklāstītos dalības un 

rezultātu izplatīšanas noteikumus piemēro 

netiešajām darbībām. 

3. Šajā regulā izklāstītos dalības un 

rezultātu izplatīšanas noteikumus piemēro 

netiešajām darbībām. 

4. Galvenie Programmā izmantojamie 

darbības veidi ir aprakstīti un definēti 

II pielikumā. Visa veida finansējumu 

izlieto elastīgi visiem Programmas 

mērķiem, līdzekļus piešķirot atbilstīgi 

attiecīgo mērķu vajadzībām un 

raksturīgajām iezīmēm. 

4. Galvenie Programmā izmantojamie 

darbības veidi ir aprakstīti un definēti 

2. pantā un II pielikumā. Finansējuma 

formas, kas minētas 2. punktā izlieto 

elastīgi visiem Programmas mērķiem, 

līdzekļus piešķirot atbilstīgi attiecīgo 

mērķu vajadzībām un raksturīgajām 

iezīmēm. 

5. Ar Programmu atbalsta arī tiešās 5. Ar Programmu atbalsta arī tiešās 
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darbības, ko veic JRC. Ja JRC veiktās 

tiešās darbības sniedz ieguldījumu 

ierosmēs, kas izveidotas atbilstoši LESD 

185. vai 187. pantam, šādu ieguldījumu 

neuzskata par daļu no šādām ierosmēm 

piešķirtā finansiālā ieguldījuma. 

darbības, ko veic JRC. Ja JRC veiktās 

tiešās darbības sniedz ieguldījumu 

ierosmēs, kas izveidotas atbilstoši LESD 

185. vai 187. pantam, šādu ieguldījumu 

neuzskata par daļu no šādām ierosmēm 

piešķirtā finansiālā ieguldījuma. 

6. Īpašā programma29, jo īpaši pīlārā 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” tiek īstenota, pamatojoties 

uz pētniecības un inovācijas pasākumu 

pārredzamu un stratēģisku daudzgadu 

plānošanu un pirms tam ar 

ieinteresētajām pusēm apspriežoties par 

prioritātēm un piemērotāko darbības 

veidu un īstenošanas paņēmieniem. 

Tādējādi tiks nodrošināta saskaņotība ar 

citām attiecīgajām Savienības 

programmām. 

6. Īpašā programma29, jo īpaši pīlārā 

"Globālās problēmas un Eiropas 

rūpniecības konkurētspēja" tiek īstenota, 

pamatojoties uz stratēģiskajiem 

pētniecības un inovācijas plāniem un 

saskaņā ar visiem Programmas mērķiem, 

kā noteikts 3. pantā un pēc tam, kad veikta 

stratēģiska daudzgadu pētniecības un 

inovācijas darbību plānošana. 

 Notiks apspriešanās ar valstu iestādēm, 

Eiropas Parlamentu, pētniecības, 

attīstības un inovācijas, kā arī rūpniecības 

nozares ieinteresētajām personām, tostarp 

Eiropas Tehnoloģiju platformām, 

pilsoniskas sabiedrības pārstāvjiem un 

augsta līmeņa ekspertu neatkarīgām 

konsultatīvajām grupām par prioritātēm 

un piemērotāko darbības veidu un 

īstenošanas paņēmieniem. Stratēģiskā 

plānošana nodrošina saskaņotību ar 

citām attiecīgajām Savienības 

programmām un palielina papildināmību 

un sinerģiju ar valstu un reģionālajām 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansēšanas programmām un 

prioritātēm, tādējādi stiprinot Eiropas 

Pētniecības telpu. 

 6.a Programma sniedz iespēju visiem 

saņēmējiem ātrāk pieteikties 

finansējumam. Daudzām pētniecības un 

inovācijas darbībām tiks piemērots 

princips "ātrais ceļš uz pētniecību un 

inovāciju", kas paredz, ka laiks līdz 

dotācijas piešķiršanai nepārsniedz sešus 

mēnešus. Tas nodrošina maziem 

sadarbības konsorcijiem ātrāku 

augšupēju piekļuvi līdzekļiem darbībām, 

kas sniedzas no fundamentālajiem 

pētījumiem līdz laišanai tirgū. 
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Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus 

saskaņā ar pieeju "ātrais ceļš uz 

pētniecību un inovāciju" būs vienmēr 

atvērti, norādot pieteikuma iesniegšanas 

termiņu, un tos īstenos darba 

programmās kopu, EIP un izcilības 

izplatīšanas sadaļās. 

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 tiks 

izsludināti uzaicinājumos iesniegt 

priekšlikumus, un daži no tiem tiks 

organizēti uzdevumu un Eiropas partnerību 

ietvaros, izņemot pasākumus, kuri minēti 

39. pantā "Godalgas". 

8. Pētniecības un inovācijas 

pasākumi, ko veic programmā “Apvārsnis 

Eiropa”, ir vērsti tikai un vienīgi uz 

lietojumiem civilām vajadzībām. 

 

9. Programma nodrošina dzimumu 

līdztiesības efektīvu veicināšanu un 

dzimuma aspekta integrēšanu pētniecības 

un inovācijas saturā. Atkarībā no stāvokļa 

attiecīgajā pētniecības un inovācijas jomā 

īpaša uzmanība jāvelta dzimumu līdzsvara 

nodrošināšanai vērtēšanas komisijās un 

struktūrās, piemēram, ekspertu grupās. 

 

__________________ __________________ 

29 … 29 … 

 

Grozījums Nr.  67 

 

Regulas priekšlikums 

6.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a pants 

 ES finansējuma principi un transversāli 

jautājumi 

 1. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 

veic saskaņā ar pamatprogrammu 

"Apvārsnis Eiropa", ir vērstas tikai un 

vienīgi uz civilu lietojumu. Budžeta 

pārvietojumi starp Programmu un 

Eiropas Aizsardzības fondu nav atļauti. 
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 2. Pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" 

nodrošina daudzdisciplīnu pieeju un 

attiecīgos gadījumos paredz sociālo un 

humanitāro zinātņu integrēšanu visās 

darbībās, kas izstrādātas Programmas 

ietvaros. 

 3. Programmas sadarbības daļas 

nodrošina līdzsvaru starp zemākiem un 

augstākiem tehnoloģiskās gatavības 

līmeņiem, tādējādi aptverot visu vērtības 

ķēdi. 

 4. Programma cenšas nodrošināt 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

atšķirību efektīvu samazināšanu 

Savienībā un veicina plašu ģeogrāfisko 

pārstāvību sadarbības projektos. Šie 

centieni tiek atspoguļoti samērīgos 

Savienības, valstu un reģionālo fondu 

atbalstītos dalībvalstu pasākumos. Ņemot 

vērā situāciju attiecīgajā pētniecības un 

inovācijas jomā, īpaša uzmanība tiek 

veltīta ģeogrāfiskajam līdzsvaram 

finansētajos projektos, vērtēšanas 

komisijās un struktūrās, piemēram, valdēs 

un ekspertu grupās, bet tas tiek darīts, 

neapdraudot izcilības kritērijus. 

 5. Programma nodrošina dzimumu 

līdztiesības efektīvu veicināšanu un 

dzimuma aspekta integrēšanu pētniecības 

un inovācijas saturā un risina 

jautājumus, kas saistīti ar dzimumu 

nelīdzsvarotas pārstāvības cēloņiem. 

Atkarībā no stāvokļa attiecīgajā 

pētniecības un inovācijas jomā īpaša 

uzmanība jāvelta dzimumu līdzsvara 

nodrošināšanai vērtēšanas komisijās un 

citās attiecīgās padomdevējās struktūrās, 

piemēram, padomēs un ekspertu grupās. 

 6. Programmas mērķis ir nepārtraukta 

administratīvā vienkāršošana un sloga 

mazināšana saņēmējiem. 

 7. Klimata aspektu iekļaušana būtu 

atbilstīgi jāintegrē pētījumu un inovācijas 

saturā un jāpiemēro visos pētniecības 

cikla posmos.  

 8. Programmā attiecīgā gadījumā paredz 
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sabiedrības iesaistīšanu, lai labāk 

saskaņotu pētniecības un inovācijas 

procesu un tā rezultātus ar sabiedrības 

vērtībām un vajadzībām, veicinot zinātnes 

iesaistes un zinātniskās izglītības 

pasākumus, kā arī kopīgu jaunradi un 

kopīgu zinātnisko programmu izstrādi, 

iesaistot iedzīvotājus un pilsonisko 

sabiedrību pētniecības un inovācijas 

prioritāšu noteikšanas procesā; 

 9. Programma nodrošina publiskā 

finansējuma pārredzamību un 

pārskatatbildību pētniecības un inovācijas 

projektos, tādējādi aizsargājot sabiedrības 

intereses. 

 10. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 

iestāde nodrošina, ka visiem 

iespējamajiem dalībniekiem laikā, kad 

tiek publicēti uzaicinājumi iesniegt 

priekšlikumus, tiek sniegtas pietiekamas 

norādes un informācija, it īpaši attiecīgā 

dotācijas nolīguma paraugs. 

 

Grozījums Nr.  68 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. pants 7. pants 

Uzdevumi Uzdevumi 

1. Uzdevumus plāno saskaņā ar pīlāru 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja”, taču tos var noteikt arī pēc 

darbībām, kuras veic citās Programmas 

daļās. 

1. Uzdevumus plāno saskaņā ar pīlāru 

"Globālās problēmas un Eiropas 

rūpniecības konkurētspēja", taču tos var 

noteikt arī pēc darbībām, kuras veic citās 

Programmas daļās, kā arī darbībām, kas 

veiktas saskaņā ar citām Savienības 

finansējuma programmām, saskaņā ar 

"Apvārsnis Eiropa" noteikumiem. 

2. Uzdevumus īsteno saskaņā ar 

Īpašās programmas 5. pantu. Izvērtēšanu 

veic saskaņā ar 26. pantu. 

2. Uzdevumu, mērķu, mērķrādītāju, 

grafiku saturu un to īstenošanu sīkāk 

nosaka stratēģiskajos pētniecības un 

inovācijas plānos, kā noteikts 

Programmas 2. pantā un sīkāk norādīts 6. 
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pantā un Īpašās programmas 5. pantā. 

Izvērtēšanu veic saskaņā ar 26. pantu. 

 2.a Programmas īstenošanas pirmajos 

divos gados plāno maksimāli 10 % no II 

pīlāra gada budžeta, izsludinot konkrētus 

uzaicinājumus attiecībā uz uzdevumu 

izpildi. Programmas īstenošanas pēdējos 

trīs gados un tikai pēc apmierinoša 

uzdevumu atlases un pārvaldības procesa 

novērtēšanas šo īpatsvaru var palielināt. 

Kopējo budžeta daļu, kas paredzēta 

uzdevumiem, norāda stratēģiskajos 

pētniecības un inovācijas plānos. 

 2.b Visaptverošu novērtējumu par 

uzdevumiem attiecībā uz darbības jomu, 

pārvaldību, valdes iecelšanu un to 

provizoriskajām darbībām veic saskaņā ar 

to attiecīgajiem izmērāmiem starpposma 

mērķiem. Novērtējumā sniegtos 

ieteikumus ņem vērā pirms jaunu 

uzdevumu plānošanas vai pirms 

pašreizējo uzdevumu izpildes 

turpināšanas, pārtraukšanas vai 

pārvirzīšanas uz citu darbību. 

3. Uzdevumi: 3. Uzdevumi: 

 (a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu 

īstenošanu; 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu, 

mērķu un saistību īstenošanu; 

 (a a) ir iekļaujoši, veicina plašu 

iesaistīšanos un nodrošina dažādu veidu 

ieinteresēto personu līdzdalību un 

nodrošina pētniecības, attīstības un 

inovācijas tādus rezultātus, kas nāk par 

labu visām dalībvalstīm; 

 (b) ir drosmīgi un vērienīgi, un līdz ar 

to – sabiedriski un ekonomiski ļoti 

nozīmīgi; 

(b) ir drosmīgi, iedvesmojoši un tiem ir 

būtiska zinātniska, tehnoloģiska 

nozīmība, kā arī nozīmība diplomātijas un 

vides jomā vai ekonomikā; 

 (c) skaidri iezīmē virzību un ir 

mērķtiecīgi, izmērāmi un noteiktā laikā 

izpildāmi; 

(c) skaidri iezīmē virzību un ir 

mērķtiecīgi, izmērāmi un noteiktā laikā 

izpildāmi; 

 (d) ir vērsti uz vērienīgiem, bet reāliem 

pētniecības un inovācijas pasākumiem; 

(d) ir izraudzīti pārredzamā veidā un 

vērsti uz vērienīgiem, izcilības virzītiem, 

bet reāliem pētniecības un inovācijas 

pasākumiem visos izstrādes posmos; 



 

PE625.305v02-00 56/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

 (d a) ietver steidzama risinājuma 

nepieciešamības elementu attiecībā uz 

uzdevuma mērķiem, tiem ir nepieciešamā 

darbības joma, mērogs un plaša 

nepieciešamo resursu mobilizācija un to 

vienīgais mērķis ir sasniegt uzdevuma 

rezultātus; 

 (e) rada impulsu turpmākai darbībai 

dažādās disciplīnās, nozarēs un dalībnieku 

starpā; 

(e) rada impulsu turpmākai darbībai 

dažādās disciplīnās (tostarp sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs), nozarēs un 

dalībnieku starpā; 

 (f) ir veidoti tā, ka iespējams izmantot 

vairākus, augšupējus risinājumus. 

(f) ir veidoti tā, ka iespējams izmantot 

vairākus, augšupējus risinājumus. 

 (f a) pārredzamā veidā panāk sinerģiju 

ar citām Savienības programmām, kā arī 

ar publiskajiem un privātajiem līdzekļiem, 

tostarp aktīvi iesaistot valsts un reģionālās 

inovācijas ekosistēmas. 

 

Grozījums Nr.  69 

 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Eiropas Inovācijas padome 

 1. Komisija izveido Eiropas Inovācijas 

padomi (EIP), lai īstenotu III pīlāra 

"Inovatīva Eiropa" darbības, kuras 

attiecas uz EIP. EIP darbs atbilst šādiem 

principiem: koncentrēšanās uz 

revolucionāriem risinājumiem un 

revolucionāru inovāciju, autonomija, 

spēja uzņemties risku, efektivitāte, 

lietderība, pārredzamība un 

pārskatatbildība. 

 2. EIP ir atvērta visu veidu inovatoriem, 

sākot no privātpersonām līdz 

universitātēm, pētniecības organizācijām 

un uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, jo 

īpaši MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu 

kapitālu, kā arī no atsevišķiem 

saņēmējiem līdz daudznozaru 
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konsorcijiem. Vismaz 70% EIP budžeta 

tiek piešķirti inovatīviem 

jaunuzņēmumiem un MVU. 

 3. EIP padomes un administratīvās 

funkcijas ir noteiktas Lēmumā (ES)... 

[Īpašā programma] un tā pielikumos. 

 

Grozījums Nr.  70 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. pants 8. pants 

Eiropas partnerības Eiropas partnerības 

1. Programmas “Apvārsnis Eiropa” 

daļas var tikt īstenotas Eiropas partnerību 

ietvaros. Savienības iesaistīšanās Eiropas 

partnerībās var notikt šādi: 

1. Programmas “Apvārsnis Eiropa” 

daļas var tikt īstenotas Eiropas partnerību 

ietvaros. Savienības iesaistīšanās Eiropas 

partnerībās var notikt šādi: 

(a) dalība partnerībās, kas izveidotas, 

pamatojoties uz saprašanās memorandu 

un/vai līgumiskām saistībām starp 

Komisiju un tās partneriem, kuri minēti 2. 

panta 3. punktā, un norādot partnerības 

mērķus, partneru attiecīgās saistības par 

finansiālajām iemaksām un/vai iemaksām 

natūrā, galvenos snieguma un ietekmes 

rādītājus, kā arī paredzēto izlaidi. 

Saprašanās memorandā un/vai līgumiskajās 

saistībās ietver komplementārus 

pētniecības un inovācijas pasākumus, kurus 

īstenojuši partneri Programmas ietvaros 

(kopīgi plānotās Eiropas partnerības); 

(a) dalība partnerībās, kas izveidotas, 

pamatojoties uz saprašanās memorandu 

un/vai līgumiskām saistībām starp 

Komisiju un tās partneriem, kuri minēti 2. 

panta 3. punktā, un norādot partnerības 

mērķus, partneru attiecīgās saistības par 

finansiālajām iemaksām un/vai iemaksām 

natūrā, galvenos snieguma un ietekmes 

rādītājus, kā arī paredzēto izlaidi. 

Saprašanās memorandā un/vai līgumiskajās 

saistībās ietver komplementārus 

pētniecības un inovācijas pasākumus, kurus 

īstenojuši partneri Programmas ietvaros 

(kopīgi plānotās Eiropas partnerības); 

(b) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

programmā, pamatojoties uz partneriem 

noteiktajām saistībām veikt finansiālās 

iemaksas un iemaksas natūrā un integrēt to 

attiecīgos pasākumus, izmantojot 

Programmas līdzfinansēšanas darbību 

(līdzfinansētās Eiropas partnerības); 

(b) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

programmā, pamatojoties uz partneriem 

noteiktajām saistībām veikt finansiālās 

iemaksas un iemaksas natūrā un integrēt to 

attiecīgos pasākumus, izmantojot 

Programmas līdzfinansēšanas darbību 

(līdzfinansētās Eiropas partnerības); 

(c) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas programmās, ko 

īsteno vairākas dalībvalstis saskaņā ar 

(c) dalība un finansiāli un/vai 

nefinansiāli ieguldījumi pētniecības un 

inovācijas programmās, ko īsteno vairākas 
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LESD 185. pantu vai struktūras, kuras 

izveidotas saskaņā ar LESD 187. pantu, 

piemēram, kopuzņēmumi, vai EIT 

zināšanu un inovāciju kopienas saskaņā ar 

[EIT regulu] (institucionalizētās Eiropas 

partnerības); šāda veida partnerības 

īstenojamas vienīgi tad, ja ar cita veida 

Eiropas partnerībām nav iespējams 

sasniegt attiecīgos mērķus vai panākt 

vajadzīgo ietekmi un ja tā ir pamatota 

izvēle no ilgtermiņa perspektīvas, ņemot 

vērā arī integrācijas, tostarp visu finansiālo 

iemaksu centralizētās pārvaldības, augsto 

līmeni. 

dalībvalstis saskaņā ar LESD 185. pantu 

vai struktūras, kuras izveidotas saskaņā ar 

LESD 187. pantu, piemēram, 

kopuzņēmumi, vai EIT zināšanu un 

inovāciju kopienas saskaņā ar [EIT regulu] 

(institucionalizētās Eiropas partnerības); 

šāda veida partnerības īstenojamas vienīgi 

tad, ja ar cita veida Eiropas partnerībām 

nav iespējams sasniegt attiecīgos mērķus 

vai panākt vajadzīgo ietekmi un ja tā ir 

pamatota izvēle no ilgtermiņa perspektīvas, 

ņemot vērā arī integrācijas, tostarp visu 

finansiālo iemaksu centralizētās 

pārvaldības, augsto līmeni. 

2.  Eiropas partnerības: 2.  Eiropas partnerības: 

 (a) izveido gadījumos, kad programmas 

“Apvārsnis Eiropa” mērķus efektīvāk var 

sasniegt šādās partnerībās, nevis Savienība 

viena; 

(a) izveido vienīgi gadījumos, kad 

programmas “Apvārsnis Eiropa” mērķus 

efektīvāk var sasniegt šādās partnerībās, 

salīdzinājumā ar citām pamatprogrammas 

daļām; 

 (b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām saistībām, elastīgumu, 

saskanīgumu un komplementaritāti ar 

Savienības, vietējām, reģionālām, valsts un 

starptautiskām iniciatīvām; 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām un/vai nefinansiālajām 

saistībām, elastīgumu, saskanīgumu un 

komplementaritāti ar Savienības, vietējām, 

reģionālām, valsts un starptautiskām 

iniciatīvām; 

(c) paredz noteiktu termiņu 

ievērošanu un ietver nosacījumus 

Programmas finansējuma pakāpeniskai 

izbeigšanai. 

(c) notiek konkrētos termiņos un 

ietver nosacījumus Programmas 

finansējuma pakāpeniskai izbeigšanai. 

 2.a Visas partnerības nosaka 

stratēģiskajos pētniecības un inovācijas 

plānos, kā minēts pamatprogrammas 

6. pantā un III pielikumā un īpašās 

programmas I pielikumā, pirms tās tiek 

īstenotas darba programmās vai darba 

plānos. 

Noteikumi un kritēriji attiecībā uz 

partnerību atlasi, īstenošanu, uzraudzību, 

izvērtēšanu un pakāpenisku izbeigšanu ir 

izklāstīti III pielikumā. 

Noteikumi un kritēriji attiecībā uz 

partnerību atlasi, īstenošanu, uzraudzību, 

izvērtēšanu un pakāpenisku izbeigšanu ir 

izklāstīti III pielikumā. 
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Grozījums Nr.  71 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants 9. pants 

Budžets Budžets 

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 un noteikta summa 1. panta 3. 

punkta b) apakšpunktā minētajai īpašajai 

programmai, kā noteikts Regulā [..],  ar ko 

izveido Eiropas Aizsardzības fondu. 

2. Orientējošais 1. punkta teikuma 

pirmajā daļā minētās summas sadalījums 

ir: 

2. Orientējošais 1. punkta teikuma 

pirmajā daļā minētās summas sadalījums 

ir: 

 (a) EUR 25 800 000 000 I pīlāram 

“Atvērtā zinātne” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(a) a) 27,42 % I pīlāram "Izcila un 

atvērta zinātne" laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

 (1) EUR 16 600 000 000 Eiropas 

Pētniecības padomei; 

(1) 17,64 % Eiropas Pētniecības 

padomei; 

 (2) EUR 6 800 000 000 Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

(2) 7,23 % Marijas Sklodovskas-Kirī 

vārdā nosauktajām darbībām; 

 (3) EUR 2 400 000 000 pētniecības 

infrastruktūrām; 

(3) 2,55 % pētniecības infrastruktūrām;  

 (b) EUR 52 700 000 000 II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(b) 55,48 % II pīlāram "Globālās 

problēmas un Eiropas rūpniecības 

konkurētspēja" laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(1) EUR 7 700 000 000 kopai 

“Veselība”; 

(1) 8,16 % kopai "Veselība"; 

 (2) EUR 2 800 000 000 kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

(2) 2,50 % kopai "Iekļaujoša un 

radoša sabiedrība"; 

 (2 a) 2,00 % kopai "Droša sabiedrība"; 

 (3) EUR 15 000 000 000 kopai (3) 15,94 % kopai "Digitālā joma, 
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“Digitālā joma un rūpniecība”; rūpniecība un kosmoss"; 

 (4) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 

(4) 15,84 % kopai "Klimats, enerģētika 

un mobilitāte";  

 (5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Pārtika un dabas resursi”; 

(5) 9 % kopai "Pārtika, dabas resursi 

un lauksaimniecība"; 

 (6) EUR 2 200 000 000 ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

(6) 2,04 % ar kodolenerģiju 

nesaistītajām Kopīgā pētniecības centra 

(JRC) tiešajām darbībām. 

 (c) EUR 13 500 000 000 III pīlāram 

“Atvērtā inovācija” laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam, no kura: 

(c) 12,71 % III pīlāram "Inovatīvā 

Eiropa" laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kuriem: 

 (1) EUR 10 500 000 000 Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz EUR 

500 000 000 Eiropas inovācijas 

ekosistēmām; 

(1) 8,71 % Eiropas Inovācijas padomei 

(EIP), tostarp līdz 0,53 % Eiropas 

inovācijas ekosistēmām; 

 (2) EUR 3 000 000 000 Eiropas 

Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT); 

(2) 4 % Eiropas Inovāciju un 

tehnoloģiju institūtam (EIT). 

 (d) EUR 2 100 000 000 daļai “Eiropas 

pētniecības telpas stiprināšana” laikposmā 

no 2021. līdz 2027. gadam, no kura: 

(d) 4,39 % daļai “Eiropas pētniecības 

telpas stiprināšana”, kurā ietilpst šādi 

komponenti: 

 (1) EUR 1 700 000 000 izcilas 

pieredzes apmaiņai; 

(1) 4 % izcilības izplatīšanai un 

līdzdalības paplašināšanai Savienībā; 

 (2) EUR 400 000 000 Eiropas 

pētniecības un inovācijas sistēmas 

reformēšanai un pilnveidošanai. 

(2) 0,39 % Eiropas pētniecības un 

inovācijas sistēmas reformēšanai un 

pilnveidošanai. 

3. Lai reaģētu uz neparedzētām 

situācijām vai jaunām norisēm un 

vajadzībām, Komisija ikgadējā budžeta 

procedūrā var noteikt novirzi no 2. punktā 

minētajām summām, nodrošinot, ka šī 

starpība nepārsniedz 10 %. Šāda novirze 

nav pieļaujama attiecībā uz summām, kas 

minētas šā panta 2. punkta b) 

apakšpunkta 6) punktā, un kopējo 

summu, kas noteikta šā panta 2. punkta 

daļai “Eiropas pētniecības telpas 

stiprināšana”. 

3. Lai reaģētu uz neparedzētām 

situācijām vai jaunām norisēm un 

vajadzībām, Komisija ikgadējā budžeta 

procedūrā var noteikt novirzi no 2. punktā 

minētajām summām, nodrošinot, ka šī 

starpība nepārsniedz 10 %, ieskaitot no 

asociētām valstīm saņemto iemaksu 

piešķīrumus. 

 3.a Kā daļu no Savienības vispārējā 

mērķa — panākt, ka vismaz 30 % 

Savienības budžeta izdevumu dotu 

ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 

— Programmā paredzētās darbības 

attiecīgā gadījumā klimata mērķiem 
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nodrošina vismaz 35 % no izdevumiem 

saskaņā ar Programmu. 

 3.b Saskaņā ar instrumentu, kas 

minēts šīs regulas 43.a pantā un Lēmuma 

I pielikumā, vismaz EUR 2,5 miljardi ir 

atvēlēti pakāpeniskajām inovācijām MVU 

atbalstam. 

 3.c Ar 45 % no kopas “Iekļaujoša un 

radošā sabiedrība” budžeta sniedz 

atbalstu pētniecībai kultūras un radošo 

nozaru jomā, tostarp attiecībā uz 

Savienības kultūras mantojumu, no kā 

EUR 300 miljoni paredzēti Eiropas 

kultūras mantojuma mākoņa izveidei, kā 

izklāstīts īpašās programmas I pielikumā, 

pēc tam, kad būs veikts ietekmes 

novērtējums, kas jāiesniedz Eiropas 

Parlamentam. 

 3.d Vismaz EUR 1 miljards ir 

paredzēts tam, lai veiktu kvantu 

pētniecību saskaņā ar kopu “Digitālā 

joma, rūpniecība un kosmoss” saskaņā ar 

II pīlāru. 

4. Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā 

daļā minēto summu var izmantot arī tādu 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu 

izmaksu un Programmas pārvaldības un 

īstenošanas izdevumu, tostarp visu 

administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu 

sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu 

segšanai. No šīs summas turklāt var segt 

izdevumus par pētījumiem, ekspertu 

sanāksmēm, informācijas un 

komunikācijas darbībām, ciktāl šīs 

darbības ir saistītas ar Programmas 

mērķiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas tehnoloģiju tīkliem 

informācijas apstrādes un informācijas 

apmaiņas vajadzībām, ieskaitot 

korporatīvos informācijas tehnoloģiju rīkus 

un citu tehnisko un administratīvo 

palīdzību, kura vajadzīga saistībā ar 

Programmas pārvaldību. 

4. Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā 

daļā minēto summu var izmantot arī tādu 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu 

izmaksu un Programmas pārvaldības un 

īstenošanas izdevumu, tostarp visu 

administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu 

sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu 

segšanai. Minētās izmaksas nedrīkst 

pārsniegt 5 % no kopējās Programmas 

summas. No šīs summas turklāt var segt 

izdevumus par pētījumiem, ekspertu 

sanāksmēm, informācijas un 

komunikācijas darbībām, ciktāl šīs 

darbības ir saistītas ar Programmas 

mērķiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas tehnoloģiju tīkliem 

informācijas apstrādes un informācijas 

apmaiņas vajadzībām, ieskaitot 

korporatīvos informācijas tehnoloģiju rīkus 

un citu tehnisko un administratīvo 

palīdzību, kura vajadzīga saistībā ar 

Programmas pārvaldību. 

5. Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras 5. Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras 
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līdz 2027. gada 31. decembrim nebūs 

pabeigtas, 4. punktā paredzēto izmaksu 

segšanai budžetā vajadzības gadījumā var 

iekļaut apropriācijas arī pēc 2027. gada. 

līdz 2027. gada 31. decembrim nebūs 

pabeigtas, 4. punktā paredzēto izmaksu 

segšanai budžetā vajadzības gadījumā var 

iekļaut apropriācijas arī pēc 2027. gada. 

6. Budžeta saistības darbībām, kuru 

ilgums pārsniedz vienu finanšu gadu, var 

sadalīt gada iemaksās pa vairākiem 

gadiem. 

6. Budžeta saistības darbībām, kuru 

ilgums pārsniedz vienu finanšu gadu, var 

sadalīt gada iemaksās pa vairākiem 

gadiem. 

7. Neskarot Finanšu regulu, izdevumi 

par darbībām, kas saistītas ar pirmajā darba 

programmā iekļautajiem projektiem, var 

būt attiecināmie izdevumi no 2021. gada 

1. janvāra. 

7. Neskarot Finanšu regulu, izdevumi 

par darbībām, kas saistītas ar pirmajā darba 

programmā iekļautajiem projektiem, var 

būt attiecināmie izdevumi no 2021. gada 

1. janvāra. 

8. Resursus, kas piešķirti 

dalībvalstīm dalītas pārvaldības ietvaros 

un kas ir pārnesami saskaņā ar Regulas 

(ES) XX [Kopīgo noteikumu regula] 21. 

pantu, pēc šo dalībvalstu lūguma var 

pārnest uz Programmu. Komisija apgūst 

minētos resursus tieši, saskaņā ar 

Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) 

apakšpunktu, vai netieši, saskaņā ar 

minētā punkta c) apakšpunktu. Ja 

iespējams, minētos resursus izmanto 

attiecīgās dalībvalsts labā. 

 

9. Programmu “Apvārsnis Eiropa” 

paredzēts īstenot sinerģijā ar citām 

Savienības finansējuma programmām. 

Nepilnīgs saraksts, kurā uzskaitītas 

sinerģijas ar citām Savienības 

finansēšanas programmām, ir iekļauts 

IV pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  72 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. pants 10. pants 

Atvērtā piekļuve un atvērtie dati Atvērtā piekļuve un atvērtie dati 

1. Saskaņā ar 35. panta 3. punktu 

nodrošina atvērtu piekļuvi Programmā 

finansētu pētījumu zinātniskām 

publikācijām. Atvērto piekļuvi pētījumu 

1. Saskaņā ar 35. panta 3. punktu 

nodrošina atvērtu piekļuvi Programmā 

finansētu pētījumu zinātniskām 

publikācijām. Atvērto piekļuvi pētījumu 
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datiem nodrošina saskaņā ar principu “tik 

atvērti, cik iespējams, tik slēgti, cik 

vajadzīgs”. Jāsekmē atvērtā piekļuve 

citiem pētniecības izlaides produktiem. 

datiem nodrošina saskaņā ar principu “tik 

atvērti, cik iespējams, tik slēgti, cik 

vajadzīgs”. 

 1.a Atvērtajā piekļuvē pētījumu datiem 

respektē vajadzību noteikt atšķirīgus 

piekļuves režīmus Savienības ekonomisko 

interešu, intelektuālā īpašuma tiesību, 

personas datu aizsardzības un 

konfidencialitātes, drošības apsvērumu un 

citu leģitīmu interešu dēļ, cita starpā 

paredzot nepiemērošanas iespēju. Datu 

pārvaldības plānus projekta laikā uzskata 

par attiecināmām izmaksām. 

 1 b. Starptautiskā mērogā veicina 

savstarpēju atvērtu piekļuvi zinātniskām 

publikācijām un citiem pētījumu datiem, 

ņemot vērā ES konkurētspēju un 

rūpniecības intereses. Jo īpaši 

savstarpējas atvērtas piekļuves 

veicināšanu paredz visos asociācijas un 

sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm 

zinātnes un tehnoloģiju jomā, tostarp 

nolīgumos ar finansēšanas struktūrām, 

kurām uzticēta Programmas netieša 

pārvaldība. 

2. Pētījumu datu atbildīgu pārvaldību 

nodrošina atbilstoši FAIR principiem 

“sameklējamība”, “pieejamība”, 

“sadarbspēja” un “atkalizmantojamība” 

2. Pētījumu datu atbildīgu pārvaldību 

nodrošina atbilstoši FAIR principiem 

“sameklējamība”, “pieejamība”, 

“sadarbspēja” un “atkalizmantojamība” 

3. Tiek sekmēta tāda atvērtās zinātnes 

prakse, kuras tvērums ir plašāks nekā tas, 

ko paredz atvērtā piekļuve pētniecības 

izlaidei un pētījumu datu atbildīga 

pārvaldība. 

3. Tiek sekmēta tāda atvērtās zinātnes 

prakse, kuras tvērums ir plašāks nekā tas, 

ko paredz atvērtā piekļuve pētniecības 

datiem un zinātniskajām publikācijām un 

datu atbildīga pārvaldība. 

 

Grozījums Nr.  73 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. pants 11. pants 

Komplementārais un kombinētais Komplementārais, kombinētais un 
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finansējums kumulatīvais finansējums 

 1. Programmu "Apvārsnis Eiropa" 

īsteno sinerģijā ar citām Savienības 

finansējuma programmām, vienlaikus 

cenšoties pēc iespējas panākt 

administratīvo vienkāršošanu. Nepilnīgs 

saraksts, kurā uzskaitītas sinerģijas ar 

citām Savienības finansēšanas 

programmām, ir iekļauts IV pielikumā. 

Pētniecības, izstrādes un inovācijas 

līdzfinansētām darbībām piemēro 

“Apvārsnis Eiropa” noteikumu kopumu. 

Darbībām, kurām piešķirts izcilības zīmogs 

vai kuras atbilst šādiem kumulatīviem, 

salīdzinošiem nosacījumiem: 

2. Izcilības zīmogu piešķir visās 

Programmas daļās. Darbībām, kurām 

piešķirts izcilības zīmogs vai kuras atbilst 

šādiem kumulatīviem, salīdzinošiem 

nosacījumiem: 

 (a) tās ir novērtētas Programmas 

uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus; 

(a) tās ir novērtētas Programmas 

uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus; 

 (b) tās atbilst minētā uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus kvalitātes prasību 

minimumam; 

(b) tās atbilst minētā uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus kvalitātes prasību 

minimumam; 

 (c) budžeta ierobežojumu dēļ tās nevar 

finansēt saskaņā ar minēto uzaicinājumu 

iesniegt priekšlikumus, 

(c) budžeta ierobežojumu dēļ tās nevar 

finansēt saskaņā ar minēto uzaicinājumu 

iesniegt priekšlikumus, 

var piešķirt atbalstu no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas 

Sociālā fonda+ vai Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

saskaņā ar Regulas (ES) XX [Kopīgo 

noteikumu regula] [67.] panta 5. punktu un 

Regulas (ES) XX [Kopējās 

lauksaimniecības politikas finansēšana, 

pārvaldība un uzraudzība] [8.] pantu ar 

noteikumu, ka šādas darbības saskan ar 

attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro 

tā fonda noteikumus, no kura piešķir 

atbalstu. 

var piešķirt atbalstu no valsts vai 

reģionālajiem līdzekļiem, tostarp no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda+ 

vai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai saskaņā ar Regulas (ES) XX 

[Kopīgo noteikumu regula] [67.] panta 

5. punktu un Regulas (ES) XX [Kopējās 

lauksaimniecības politikas finansēšana, 

pārvaldība un uzraudzība] [8.] pantu, 

neprasot veikt turpmāku pieteikuma 

iesniegšanas vai novērtēšanas procesu, ar 

noteikumu, ka šādas darbības saskan ar 

attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro 

tā fonda noteikumus, no kura piešķir 

atbalstu, izņēmums ir valsts atbalsta 

noteikumi. 

 2.a Saskaņā ar Regulas (ES) XX 

[Kopīgo noteikumu regula] 21. pantu 

vadošā iestāde pēc izvēles var pieprasīt 

novirzīt daļu no piešķīruma programmai 
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"Apvārsnis Eiropa". Novirzītos līdzekļus 

īsteno saskaņā ar programmas 

"Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. 

Turklāt Komisija nodrošina, ka šādi 

novirzītie līdzekļi ir pilnībā paredzēti 

programmām un/vai projektiem, kurus 

īstenos attiecīgi dalībvalstī vai reģionā, 

kurā tie izstrādāti. 

 2.b  Komisija, iepriekš saņemot 

pieteikuma iesniedzēju atļauju, iekļauj 

šajā pantā minētos piešķīrumus izraudzīto 

projektu informācijas sistēmā, lai varētu 

veikt ātru informācijas apmaiņu un ļautu 

finansēšanas iestādēm finansēt atlasītās 

darbības. 

 Darbība, kurā veikts ieguldījums no citas 

Savienības programmas, var saņemt 

ieguldījumu arī no Programmas ar 

noteikumu, ka ar šo ieguldījumu netiek 

segtas tās pašas izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  74 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. pants 12. pants 

Programmas asociētās trešās valstis Programmas asociētās trešās valstis 

1.  Par Programmas asociētajām 

valstīm var kļūt šādas trešās valstis: 

1. Par Programmas asociētajām 

valstīm var kļūt šādas trešās valstis: 

(a) Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas (EBTA) locekles, kas ir Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, – 

saskaņā ar nosacījumiem, kuri noteikti 

EEZ nolīgumā; 

(a) Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas (EBTA) locekles, kas ir Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, – 

saskaņā ar nosacījumiem, kuri noteikti 

EEZ nolīgumā; 

(b)  valstis, kas pievienojas, 

kandidātvalstis un potenciālās 

kandidātvalstis – saskaņā ar attiecīgajos 

pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 

lēmumos vai līdzīgos nolīgumos 

noteiktajiem vispārējiem principiem un 

vispārīgajiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 

(b)  valstis, kas pievienojas, 

kandidātvalstis un potenciālās 

kandidātvalstis – saskaņā ar attiecīgajos 

pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 

lēmumos vai līdzīgos nolīgumos 

noteiktajiem vispārējiem principiem un 

vispārīgajiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 



 

PE625.305v02-00 66/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

dalību Savienības programmās, un saskaņā 

ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 

nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm; 

dalību Savienības programmās, un saskaņā 

ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 

nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm; 

(c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas 

kaimiņattiecību politika, – saskaņā ar 

attiecīgajos pamatnolīgumos un 

Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos 

nolīgumos noteiktajiem vispārējiem 

principiem un vispārīgajiem noteikumiem 

un nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 

dalību Savienības programmās, un saskaņā 

ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 

nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm; 

(c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas 

kaimiņattiecību politika, – saskaņā ar 

attiecīgajos pamatnolīgumos un 

Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos 

nolīgumos noteiktajiem vispārējiem 

principiem un vispārīgajiem noteikumiem 

un nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 

dalību Savienības programmās, un saskaņā 

ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 

nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm; 

(d) trešās valstis un teritorijas, kuras 

atbilst visiem turpmāk minētajiem 

kritērijiem: 

(d) trešās valstis un teritorijas, kuras 

atbilst visiem turpmāk minētajiem 

kritērijiem: 

i.  attīstītas spējas zinātnē, tehnoloģijā 

un inovācijā; 

i.  attīstītas spējas zinātnē, tehnoloģijā 

un inovācijā; 

ii. apņemšanās ievērot atvērtas tirgus 

ekonomikas noteikumus, tostarp nodrošināt 

taisnīgu un vienlīdzīgu intelektuālā 

īpašuma tiesību piemērojumu, ko atbalsta 

demokrātijas institūts; 

ii. apņemšanās ievērot atvērtas tirgus 

ekonomikas noteikumus, tostarp nodrošināt 

taisnīgu un vienlīdzīgu intelektuālā 

īpašuma tiesību piemērojumu, ievērot 

cilvēktiesības, ko atbalsta demokrātijas 

institūts; 

iii.  tādas rīcībpolitikas aktīva 

sekmēšana, kuras mērķis ir paaugstināt 

iedzīvotāju ekonomisko un sociālo 

labklājības līmeni. 

iii.  tādas rīcībpolitikas aktīva 

sekmēšana, kuras mērķis ir paaugstināt 

iedzīvotāju ekonomisko un sociālo 

labklājības līmeni. 

Ikviena d) apakšpunktā minētā trešā valsts 

kļūst par Programmas asociēto valsti 

saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 

īpašā nolīgumā, kurš aptver konkrētās 

trešās valsts dalību kādā Savienības 

programmā, ja vien minētais nolīgums: 

Trešās valstis, kas minētas d) apakšpunktā, 

var kļūt par Programmas pilnīgi vai daļēji 

asociētām valstīm, balstoties uz 

Savienības ieguvumu no to asociācijas 

novērtējuma. Šim novērtējumam jo īpaši 

jāatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti īpašā 

nolīgumā, kas attiecas uz trešās valsts 

dalību jebkurā Savienības programmā, ja 

vien šis nolīgums: 

– nodrošina, ka Savienības 

programmā līdzdalīgās trešās valsts 

iemaksas un ieguvumi ir taisnīgā līdzsvarā; 

– nodrošina, ka Savienības 

programmā līdzdalīgās trešās valsts 

iemaksas un ieguvumi ir taisnīgā līdzsvarā; 

 – dod tiesības koordinēt darbību 

saskaņā ar Programmu ar nosacījumu, ka 

tā sniedz labumu Savienībai un ka tiek 

nodrošināta Savienības finanšu interešu 

aizsardzība; 
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– izklāsta nosacījumus dalībai 

programmās, tostarp katras programmas 

finansiālo iemaksu un administratīvo 

izmaksu aprēķinu. Šīs iemaksas ir 

piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu 

regulas 21. panta 5. punktu; 

– izklāsta nosacījumus dalībai 

Programmā, tostarp katras 

(apakš)programmas finansiālo iemaksu un 

administratīvo izmaksu aprēķinu. Šīs 

iemaksas ir piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar 

Finanšu regulas 21. panta 5. punktu; 

– garantē Savienības tiesības 

nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un 

aizsargāt savas finanšu intereses. 

– garantē Savienības tiesības 

nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un 

aizsargāt Savienības finanšu intereses. 

2. Tvērumā, kas noteikts attiecībā uz 

katras trešās valsts iesaistīšanos 

Programmā, ņem vērā mērķi saistībā ar 

ekonomiskās izaugsmes sekmēšanu 

Savienībā ar inovācijas palīdzību. 

Tādējādi, izņemot EEZ dalībvalstis, valstis, 

kas pievienojas, kandidātvalstis un 

potenciālās kandidātvalstis, atsevišķas 

Programmas daļas var neiekļaut konkrētas 

valsts asociācijas nolīgumā. 

2. Tvērumā, kas noteikts attiecībā uz 

katras trešās valsts iesaistīšanos 

Programmā, ņem vērā mērķi saistībā ar 

ekonomiskās izaugsmes sekmēšanu 

Savienībā ar inovācijas palīdzību un 

nepieļauj intelektuālā darbaspēka 

aizplūšanu no valsts. Tādējādi, izņemot 

EEZ dalībvalstis, valstis, kas pievienojas, 

kandidātvalstis un potenciālās 

kandidātvalstis, atsevišķas Programmas 

daļas, no kurām labumu gūst tikai viens 

dalībnieks, sevišķi, tās, kas atvēlētas 

privātām struktūrām, var neiekļaut 

konkrētas valsts asociācijas nolīgumā. 

3. Vajadzības gadījumā asociācijas 

nolīgumā paredz Savienībā dibinātu tiesību 

subjektu dalību asociēto valstu līdzvērtīgās 

programmās saskaņā ar tajās izklāstītajiem 

nosacījumiem. 

3. Vajadzības gadījumā asociācijas 

nolīgumā paredz un īsteno Savienībā 

dibinātu tiesību subjektu savstarpēju 

dalību līdzvērtīgās asociēto valstu 

programmās saskaņā ar tajās izklāstītajiem 

nosacījumiem. 

4. Nosacījumi, kas nosaka finansiālā 

ieguldījuma apjomu, nodrošina jebkuras 

tādas būtiskas nelīdzsvarotības automātisku 

korekciju, kas radusies salīdzinājumā ar 

summu, ko asociētajā valstī dibinātie 

subjekti saņem, piedaloties Programmā, un 

šajā sakarā tiek ņemtas vērā Programmas 

pārvaldības, izpildes un darbības izmaksas. 

4. Asociācijas nolīguma nosacījumi, 

kas nosaka finansiālā ieguldījuma apjomu, 

nodrošina jebkuras tādas būtiskas 

nelīdzsvarotības automātisku korekciju 

katru otro gadu, kas radusies 

salīdzinājumā ar summu, ko asociētajā 

valstī dibinātie subjekti saņem, piedaloties 

Programmā, un šajā sakarā tiek ņemtas 

vērā Programmas pārvaldības, izpildes un 

darbības izmaksas. 

 4.a Visu asociēto valstu ieguldījumus 

iekļauj attiecīgajās Programmas daļās ar 

nosacījumu, ka ir ievērots budžeta 

sadalījums, kā noteikts 9. panta 2. punktā. 

Komisija gadskārtējās budžeta 

pieņemšanas procedūras laikā ziņo 

Padomei un Parlamentam par katras 

Programmas daļas kopējo budžetu, 
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norādot katru asociēto valsti, atsevišķas 

iemaksas un to finanšu bilanci. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

14. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbalsttiesīgās darbības Atbalsttiesīgās darbības un ētikas principi 

 

Grozījums Nr.  76 

 

Regulas priekšlikums 

15. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15. pants 15. pants 

Ētika Ētika 

1. Darbībās, ko veic saskaņā ar 

Programmu, ievēro ētikas principus un 

attiecīgos valsts, Savienības un 

starptautiskos tiesību aktus, tostarp Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju un tās 

papildprotokolus. 

1. Darbībās, ko veic saskaņā ar 

Programmu, ievēro ētikas principus un 

attiecīgos valsts, Savienības un 

starptautiskos tiesību aktus, tostarp Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju un tās 

papildprotokolus. 

 Īpašu uzmanību pievērš 

proporcionalitātes principam, tiesībām uz 

privāto dzīvi, tiesībām uz personas datu 

aizsardzību, tiesībām uz personas fizisko 

un garīgo neaizskaramību, tiesībām uz 

nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 

cilvēku veselības augstu aizsardzības 

līmeni. 

2. Subjekti, kas piedalās darbībā, 

sniedz: 

2. Subjekti, kas piedalās darbībā, 

sniedz: 

(a) ētikas pašnovērtējumu, kurā nosaka 

un sīki izklāsta visus paredzamos ētikas 

aspektus, kas saistīti ar finansējamo 

pasākumu mērķi, īstenošanu un iespējamo 

ietekmi, tostarp apstiprinājumu par 

atbilstību 1. punktam, un aprakstu par to, 

(a) ētikas pašnovērtējumu, kurā nosaka 

un sīki izklāsta visus paredzamos ētikas 

aspektus, kas saistīti ar finansējamo 

pasākumu mērķi, īstenošanu un iespējamo 

ietekmi, tostarp apstiprinājumu par 

atbilstību 1. punktam, un aprakstu par to, 
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kā tā tiks nodrošināta; kā tā tiks nodrošināta; 

(b)  apstiprinājumu tam, ka pasākumi 

atbildīs Eiropas Rīcības kodeksam par 

pētniecības integritāti, ko publicējusi 

Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija, un 

ka netiks veikti pasākumi, kuriem nav 

paredzēts finansējums; 

(b)  apstiprinājumu tam, ka pasākumi 

atbildīs Eiropas Rīcības kodeksam par 

pētniecības integritāti, ko publicējusi 

Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija, un 

ka netiks veikti pasākumi, kuriem nav 

paredzēts finansējums; 

(c)  par pasākumiem, ko veic ārpus 

Savienības: apstiprinājumu, ka konkrētajā 

dalībvalstī tādi paši pasākumi tiktu atļauti; 

un 

(c)  par pasākumiem, ko veic ārpus 

Savienības: apstiprinājumu, ka konkrētajā 

dalībvalstī tādi paši pasākumi tiktu atļauti; 

un 

(d)  par pasākumiem, kuros izmanto 

cilvēka embriju cilmes šūnas, ja vajadzīgs: 

sīku informāciju par licencēšanas un 

kontroles pasākumiem, ko veic attiecīgo 

dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī 

sīku informāciju par apstiprinājumu 

atbilstībai ētikas principiem, kuru iegūst 

pirms attiecīgo pasākumu sākšanas. 

(d)  par pasākumiem, kuros izmanto 

cilvēka embriju cilmes šūnas, ja vajadzīgs: 

sīku informāciju par licencēšanas un 

kontroles pasākumiem, ko veic attiecīgo 

dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī 

sīku informāciju par apstiprinājumu 

atbilstībai ētikas principiem, kuru iegūst 

pirms attiecīgo pasākumu sākšanas. 

3. Priekšlikumus sistemātiski 

caurskata, lai apzinātu, kuras darbības rada 

bažas par sarežģītiem vai nopietniem ētikas 

aspektiem, un iesniedz ētikas novērtējuma 

veikšanai. Ētikas novērtējumu veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. Attiecībā 

uz darbībām, kas saistītas ar cilvēka 

embriju cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošanu, ētikas novērtējums ir jāveic 

obligāti. Ētikas caurlūkošanā un 

novērtēšanā atbalstu sniedz ētikas eksperti. 

Komisija un finansēšanas struktūras pēc 

iespējas nodrošina ētikas procedūru 

pārredzamību. 

3. Priekšlikumus sistemātiski 

caurskata, lai apzinātu, kuras darbības rada 

bažas par sarežģītiem vai nopietniem ētikas 

aspektiem, un iesniedz ētikas novērtējuma 

veikšanai. Ētikas novērtējumu veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. Attiecībā 

uz darbībām, kas saistītas ar cilvēka 

embriju cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošanu, ētikas novērtējums ir jāveic 

obligāti. Ētikas caurlūkošanā un 

novērtēšanā atbalstu sniedz ētikas eksperti. 

Komisija un finansēšanas struktūras 

nodrošina ētikas procedūru pārredzamību. 

4. Pirms attiecīgo pasākumu sākšanas 

struktūras, kas piedalās darbībā, saņem 

visus apstiprinājumus vai citus obligātus 

dokumentus no attiecīgajām valsts, 

vietējām ētikas komitejām vai citām 

struktūrām, piemēram, datu aizsardzības 

iestādēm. Šos dokumentus glabā dosjē un 

pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai vai 

finansēšanas struktūrai. 

4. Pirms attiecīgo pasākumu sākšanas 

struktūras, kas piedalās darbībā, saņem 

visus apstiprinājumus vai citus obligātus 

dokumentus no attiecīgajām valsts, 

vietējām ētikas komitejām vai citām 

struktūrām, piemēram, datu aizsardzības 

iestādēm. Šos dokumentus glabā dosjē un 

pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai vai 

finansēšanas struktūrai. 

5. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra veic ētikas 

pārbaudes.  Vērtējot sarežģītus vai 

5. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra veic ētikas 

pārbaudes.  Vērtējot sarežģītus vai 
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nopietnus ētikas aspektus, pārbaudes veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. 

nopietnus ētikas aspektus, pārbaudes veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. 

Ētikas pārbaužu veikšanā atbalstu sniedz 

ētikas eksperti. 

Ētikas pārbaužu veikšanā atbalstu sniedz 

ētikas eksperti. 

6. Darbības, kas nav ētiski 

pieņemamas, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

6. Darbības, kas nav ētiski 

pieņemamas, noraida, tiklīdz ir konstatēta 

to ētiskā nepieņemamība. 

 

Grozījums Nr.  77 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. pants 16. pants 

Drošība Drošība 

1. Saskaņā ar programmu veiktās 

darbības atbilst piemērojamiem drošības 

noteikumiem un jo īpaši noteikumiem par 

klasificētas informācijas aizsardzību pret 

neatļautu izpaušanu, tostarp par atbilstību 

visiem attiecīgajiem valsts un Savienības 

tiesību aktiem. Gadījumā, ja pētījumi tiek 

veikti ārpus Savienības, izmantojot un/vai 

radot klasificētu informāciju, papildus 

minēto prasību izpildei ir jānoslēdz 

drošības nolīgums starp Savienību un trešo 

valsti, kurā tiek veikta pētniecība. 

1. Saskaņā ar programmu veiktās 

darbības atbilst piemērojamiem drošības 

noteikumiem un jo īpaši noteikumiem par 

klasificētas informācijas aizsardzību pret 

neatļautu izpaušanu, tostarp par atbilstību 

visiem attiecīgajiem valsts un Savienības 

tiesību aktiem. Gadījumā, ja pētījumi tiek 

veikti ārpus Savienības, izmantojot un/vai 

radot klasificētu informāciju, papildus 

minēto prasību izpildei ir jānoslēdz 

drošības nolīgums starp Savienību un trešo 

valsti, kurā tiek veikta pētniecība. 

2. Vajadzības gadījumā priekšlikumos 

ietver drošības pašnovērtējumu, kurā 

apzināti visi drošības aspekti un sīki 

izklāstīts, kā tie tiks risināti, lai panāktu 

atbilstību attiecīgajiem valsts un 

Savienības tiesību aktiem. 

2. Vajadzības gadījumā priekšlikumos 

ietver drošības pašnovērtējumu, kurā 

apzināti visi drošības aspekti un sīki 

izklāstīts, kā tie tiks risināti, lai panāktu 

atbilstību attiecīgajiem valsts un 

Savienības tiesību aktiem. 

3. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra veic drošības 

kontroli attiecībā uz priekšlikumiem, kas 

rada bažas par drošības aspektiem. 

3. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra veic drošības 

kontroli attiecībā uz priekšlikumiem, kas 

rada bažas par drošības aspektiem. 

4. Vajadzības gadījumā darbības 

atbilst Lēmumam (ES, Euratom) 2015/444 

un tā īstenošanas noteikumiem. 

4. Vajadzības gadījumā darbības 

atbilst Lēmumam (ES, Euratom) 2015/444 

un tā īstenošanas noteikumiem. 

5. Struktūras, kas piedalās darbībā, 5. Struktūras, kas piedalās darbībā, 
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nodrošina aizsardzību pret neatļautu tādas 

klasificētas informācijas izpaušanu, ko 

izmanto darbībā un/vai ko rada darbība. 

Pirms attiecīgo pasākumu sākšanas, 

minētās struktūras uzrāda apliecinājumu 

par drošības pielaidi, ko par personu un/vai 

objektu izsniegušas attiecīgās valsts 

drošības iestādes. 

nodrošina aizsardzību pret neatļautu tādas 

klasificētas informācijas izpaušanu, ko 

izmanto darbībā un/vai ko rada darbība. 

Pirms attiecīgo pasākumu sākšanas, 

minētās struktūras pēc Komisijas vai 

finansēšanas iestādes pieprasījuma uzrāda 

apliecinājumu par drošības pielaidi, ko par 

personu un/vai objektu izsniegušas 

attiecīgās valsts drošības iestādes. 

6. Ja ārējiem ekspertiem jāstrādā ar 

klasificētu informāciju, pirms to iecelšanas 

jābūt saņemtai attiecīgas pakāpes drošības 

pielaidei. 

6. Ja ārējiem ekspertiem jāstrādā ar 

klasificētu informāciju, pirms to iecelšanas 

jābūt saņemtai attiecīgas pakāpes drošības 

pielaidei. 

7. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra var veikt drošības 

pārbaudes. 

7. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra var veikt drošības 

pārbaudes. 

8. Darbības, kas neatbilst drošības 

noteikumiem, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

8. Darbības, kas neatbilst drošības 

noteikumiem, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

 

Grozījums Nr.  78 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

18. pants 18. pants 

Subjekti, kas ir tiesīgi piedalīties Subjekti, kas ir tiesīgi piedalīties 

1. Programmas darbībās var 

piedalīties ikviens tiesību subjekts 

neatkarīgi no tās iedibināšanas vietas vai 

starptautiska organizācija, ja vien ir 

izpildīti šajā regulā paredzētie nosacījumi, 

kā arī visi darba programmā vai 

uzaicinājumā paredzētie nosacījumi. 

1. Programmas darbībās var 

piedalīties ikviens tiesību subjekts 

neatkarīgi no tās iedibināšanas vietas, 

tostarp tiesību subjekti no neasociētām 

trešām valstīm vai starptautiska 

organizācija, ja vien ir izpildīti šajā regulā 

paredzētie nosacījumi, kā arī visi darba 

programmā vai uzaicinājumā paredzētie 

nosacījumi. 

2. Subjekti ir konsorcija daļa, kurā ir 

vismaz trīs neatkarīgi tiesību subjekti, no 

kuriem katrs iedibināts citā dalībvalstī vai 

asociētā valstī, un vismaz viens no tiem ir 

iedibināts kādā dalībvalstī, izņemot 

gadījumus, kad: 

2. Subjekti ir konsorcija daļa, kurā ir 

vismaz trīs neatkarīgi tiesību subjekti, no 

kuriem katrs iedibināts citā dalībvalstī, 

tostarp tālākajos reģionos vai asociētā 

valstī, un vismaz divi no tiem ir iedibināti 

kādā dalībvalstī, izņemot gadījumus, kad 

darbība ir kāda no darbībām, kas minētas 
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3. vai 4. punktā; 

(a) ja tas ir pamatoti, darba 

programmā ir noteikts citādi; 

 

(b)  tiek īstenota darbība, kas 

minēta šā panta 3. vai 4. punktā. 

 

3. Eiropas Pētniecības padomes 

(ERC) progresīvās pētniecības darbības, 

Eiropas Inovācijas padomes (EIC) 

darbības, mācību un mobilitātes darbības 

vai programmas līdzfinansēšanas darbības 

var īstenot viens vai vairāki tiesību 

subjekti, no kuriem vienam jābūt 

iedibinātam dalībvalstī vai asociētajā valstī. 

3. Eiropas Pētniecības padomes 

(ERC) progresīvās pētniecības darbības, 

Eiropas Inovācijas padomes (EIC) 

darbības, mācību un mobilitātes darbības 

vai programmas līdzfinansēšanas darbības 

var īstenot viens vai vairāki tiesību 

subjekti, no kuriem vienam jābūt 

iedibinātam dalībvalstī vai attiecīgā 

gadījumā asociētajā valstī, kā norādīts 

12. panta 1. punktā. 

4. Koordinācijas un atbalsta darbības 

var īstenot viens vai vairāki tiesību 

subjekti, kuri var būt iedibināti dalībvalstī, 

asociētajā valstī vai citā trešā valstī. 

4. Koordinācijas un atbalsta darbības 

var īstenot viens vai vairāki tiesību 

subjekti, kuri var būt iedibināti dalībvalstī, 

asociētajā valstī vai citā trešā valstī. 

5.  To darbību darba programmā, kas 

saistītas ar Savienības stratēģiskajiem 

aktīviem, interesēm, autonomiju vai 

drošību, var paredzēt, ka šādu dalību var 

ierobežot līdz dalībvalstīs iedibinātiem 

tiesību subjektiem vai līdz dalībvalstīs un 

noteiktās asociētajās valstīs vai citās trešās 

valstīs iedibinātiem tiesību subjektiem. 

5. To darbību darba programmā, kas 

saistītas ar Savienības stratēģiskajiem 

aktīviem, interesēm, autonomiju vai 

drošību, var paredzēt, ka šādu dalību var 

ierobežot līdz dalībvalstīs iedibinātiem 

tiesību subjektiem vai līdz dalībvalstīs un 

noteiktās asociētajās valstīs vai citās trešās 

valstīs iedibinātiem tiesību subjektiem. 

6.  Darba programmā var paredzēt 

atbilstības kritērijus papildus 2., 3., 4. un 5. 

punktā noteiktajiem, ievērojot konkrētas 

rīcībpolitikas prasības vai darbības raksturu 

un mērķus, tostarp tiesību subjektu skaitu, 

tiesību subjekta veidu un iedibināšanas 

vietu. 

6. Darba programmā var paredzēt 

atbilstības kritērijus papildus 2., 3., 4. un 5. 

punktā noteiktajiem, ievērojot konkrētas 

rīcībpolitikas prasības vai darbības raksturu 

un mērķus, tostarp tiesību subjektu skaitu, 

tiesību subjekta veidu un iedibināšanas 

vietu. 

7. Ja vien ar vadošo iestādi nav 

panākta cita vienošanās un ja tas paredzēts 

darba programmā, darbībās, kurām piešķir 

summas saskaņā ar 9. panta 8. punktu, 

piedalās tikai viens tiesību subjekts, kas 

iedibināts deleģējošās vadošās iestādes 

jurisdikcijā. 

7. Ja vien ar vadošo iestādi nav 

panākta cita vienošanās un ja tas paredzēts 

darba programmā, darbībās, kurām piešķir 

summas saskaņā ar 11. pantu, piedalās 

tikai viens tiesību subjekts, kas iedibināts 

deleģējošās vadošās iestādes jurisdikcijā. 

8.  Ja tas ir paredzēts darba 

programmā, darbībās var piedalīties 

Kopīgais Pētniecības centrs (JRC). 

8.  Ja tas ir paredzēts darba 

programmā, darbībās var piedalīties 

Kopīgais Pētniecības centrs (JRC). 
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9.  Kopīgo pētniecības centru, Eiropas 

nozīmes starptautiskas pētniecības 

organizācijas un tiesību subjektus, kas 

izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, uzskata par iedibinātiem 

dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kur 

iedibināti citi darbībā līdzdalīgie tiesību 

subjekti. 

 

10.  Attiecībā uz Eiropas Pētniecības 

padomes (ERC) progresīvās pētniecības 

darbībām un mācību un mobilitātes 

darbībām starptautiskās organizācijas, kuru 

galvenais birojs atrodas kādā dalībvalstī vai 

asociētajā valstī, uzskata par iedibinātām 

šajā dalībvalstī vai asociētajā valstī. 

10.  Attiecībā uz Eiropas Pētniecības 

padomes (ERC) progresīvās pētniecības 

darbībām un mācību un mobilitātes 

darbībām starptautiskās organizācijas, kuru 

galvenais birojs atrodas kādā dalībvalstī vai 

asociētajā valstī, uzskata par iedibinātām 

šajā dalībvalstī vai asociētajā valstī. 

 

Grozījums Nr.  79 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

19. pants 19. pants 

Subjekti, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu Subjekti, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu 

1. Subjekti ir tiesīgi saņemt 

finansējumu, ja tie ir iedibināti dalībvalstī 

vai asociētajā valstī. 

1. Subjekti ir tiesīgi saņemt 

finansējumu, ja tie ir iedibināti dalībvalstī 

vai asociētajā valstī, kā noteikts 12. panta 

1. punktā. 

Darbībās, kurām piešķir summas saskaņā 

ar 9. panta 8. punktu, tiesības saņemt šo 

finansējumu ir tikai tiem tiesību 

subjektiem, kuri ir iedibināti deleģējošās 

vadošās iestādes jurisdikcijā. 

Darbībās, kurām piešķir summas saskaņā 

ar 11. panta 3. punktu, tiesības saņemt šo 

finansējumu ir tikai tiem tiesību 

subjektiem, kuri ir iedibināti deleģējošās 

vadošās iestādes jurisdikcijā. 

 1.a Attiecīgā gadījumā starptautiskas 

organizācijas ir tiesīgas saņemt 

finansējumu darbībai, ja to galvenais 

birojs ir dalībvalstī vai asociētajā valstī. 

 1.b Valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem un izņēmuma kārtā citās 

trešās valstīs, kas nav asociētās valstis, tie 

varētu būt tiesīgi saņemt finansējumu 

darbībai, ja: 

 (a) trešā valsts ir norādīta darba 
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programmā un 

  (b) Komisija vai finansēšanas 

struktūra uzskata, ka saņēmēju dalība ir 

būtiska darbības īstenošanai; 

2. Subjektiem, kas ir iedibināti trešā 

valstī, kas nav asociētā valsts, principā 

būtu jāsedz savas dalības izmaksas. Tomēr 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem un izņēmuma kārtā citās 

trešās valstīs, kas nav asociētās valstis, tie 

varētu būt tiesīgi saņemt finansējumu 

darbībai, ja: 

2. Subjektiem, kas ir iedibināti citās 

trešās valstīs, kas nav asociētās valstis,  

būtu jāsedz savas dalības izmaksas. 

Pētniecības un izstrādes nolīgumi starp 

šādām neasociētām trešām valstīm un 

Savienību var tikt noslēgti, kad vien to 

uzskata par lietderīgu, un var tikt izveidots 

līdzfinansēšanas mehānisms, kas ir līdzīgs 

mehānismam, par kuru panākta 

vienošanās pamatprogrammā “Apvārsnis 

2020”. Šīs valstis nodrošina Savienības 

tiesību subjektiem savstarpēju piekļuvi šo 

valstu pētniecības, izstrādes un inovācijas 

finansēšanas programmām, savstarpēju 

atvērtu piekļuvi zinātnisko pētījumu 

rezultātiem un datiem, kā arī taisnīgus un 

vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā uz 

intelektuālā īpašuma tiesībām. 

(a) trešā valsts ir norādīta Komisijas 

pieņemtajā darba programmā,  vai 

 

(b) Komisija vai finansēšanas 

struktūra uzskata, ka saņēmēju dalība ir 

būtiska darbības īstenošanai. 

 

3. Saistītie subjekti ir tiesīgi saņemt 

finansējumu darbībā, ja tie ir iedibināti 

dalībvalstī, asociētajā valstī vai trešā 

valstī, kas norādīta Komisijas pieņemtajā 

darba programmā. 

3. Saistītie subjekti ir tiesīgi saņemt 

finansējumu, ja tie ir iedibināti dalībvalstī 

vai asociētajā valstī. 

 3.a Komisija sniedz ziņojumu 

Parlamentam un Padomei par katru trešo 

valsti, kas nav asociētā valsts, norādot 

Savienības finansiālā ieguldījuma 

summu, kas piešķirta iesaistītajām 

struktūrām, un finanšu ieguldījuma 

summu, ko attiecīgā valsts piešķīrusi 

Savienības struktūrām, kuras ir iesaistītas 

to darbībās. 

 

Grozījums Nr.  80 
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Regulas priekšlikums 

20. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

20. pants 20. pants 

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus 

1. Attiecībā uz visām darbībām, 

izņemot EIC “Pathfinder” pārejas 

pasākumus, uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus saturu iekļauj darba 

programmā. 

1. Attiecībā uz visām darbībām 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus saturu 

iekļauj darba programmā. 

 Darba programmā ir paskaidrots, kādēļ 

konkrēta darbība tiks finansēta, 

atsaucoties uz konkrētu iepriekšējo 

projektu iznākumu un situāciju zinātnē, 

tehnoloģijā un inovācijā valstu, 

Savienības un starptautiskā līmenī, kā arī 

saistītām norisēm politikā, tirgū un 

sabiedrībā. 

2. Attiecībā uz EIC “Pathfinder” 

pārejas pasākumiem: 

 

(a) uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus publicēšanas datumu un 

saturu nosaka, ņemot vērā mērķus un 

budžetu, kas paredzēti darba programmā 

saistībā ar attiecīgo darbību portfeli; 

 

(b) dotācijas par fiksētu summu, kas 

nepārsniedz EUR 50 000, var piešķirt bez 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, lai 

tādā veidā veiktu steidzamas 

koordinācijas un atbalsta darbības, kuras 

paredzētas saņēmēju portfeļa kopienas 

stiprināšanai vai iespējamo nošķirto 

jauno (spin-off) uzņēmumu vai tirgus 

izveidē būtisku inovāciju potenciāla 

novērtēšanai. 

 

3. Ja tas nepieciešams uzaicinājumu 

iesniegt priekšlikumus mērķu sasniegšanai, 

tajos var noteikt ierobežojošus 

nosacījumus, lai esošajās darbībās ieviestu 

papildu pasākumus vai pievienotu papildu 

partnerus. 

3. Ja tas nepieciešams uzaicinājumu 

iesniegt priekšlikumus mērķu sasniegšanai, 

tajos var noteikt ierobežojošus 

nosacījumus, lai esošajās darbībās ieviestu 

papildu pasākumus vai pievienotu papildu 

partnerus. 

4. Uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus nav vajadzīgs attiecībā uz 

4. Uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus nav vajadzīgs attiecībā uz 
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koordinācijas un atbalsta darbībām vai 

programmas līdzfinansēšanas darbībām, 

kas: 

koordinācijas un atbalsta darbībām vai 

programmas līdzfinansēšanas darbībām, 

kas: 

(a)  jāveic Kopīgajam pētniecības 

centram vai tiesību subjektiem, kuri 

norādīti darba programmā, un 

(a)  jāveic Kopīgajam pētniecības 

centram vai tiesību subjektiem, kuri 

norādīti darba programmā, un 

(b)  neietilpst uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus tvērumā. 

(b)  neietilpst uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus tvērumā. 

5. Darba programmā konkrēti norāda, 

kuriem uzaicinājumiem tiks piešķirti 

“izcilības zīmogi”. Pēc tam, kad no 

pieteikuma iesniedzēja ir saņemta 

iepriekšēja atļauja, informāciju par 

pieteikumu un izvērtējumu var darīt 

zināmu ieinteresētajām finansēšanas 

iestādēm, par to noslēdzot vienošanos par 

konfidencialitāti. 

5. Darba programmā konkrēti norāda, 

kuriem uzaicinājumiem tiks piešķirti 

“izcilības zīmogi”. Pēc tam, kad no 

pieteikuma iesniedzēja ir saņemta 

iepriekšēja atļauja, informāciju par 

pieteikumu un izvērtējumu var darīt 

zināmu ieinteresētajām finansēšanas 

iestādēm, par to noslēdzot vienošanos par 

konfidencialitāti. 

 5.a Lai novērstu pārmērīgi lielo 

pieteikumu skaitu, Komisija virknei 

uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus var 

piemērot divpakāpju novērtēšanas 

procedūru. 

 

Grozījums Nr.  81 

 

Regulas priekšlikums 

21. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

21. pants 21. pants 

Kopīgie uzaicinājumi Kopīgie uzaicinājumi 

Kopīgu uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus Komisija vai finansēšanas 

struktūra var izsludināt kopā ar: 

Kopīgu uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus Komisija vai finansēšanas 

struktūra var izsludināt kopā ar: 

 (a) trešām valstīm, arī to zinātniskām 

un tehnoloģiju organizācijām vai 

aģentūrām; 

(a) trešām valstīm, arī to zinātniskām 

un tehnoloģiju organizācijām vai 

aģentūrām; 

 (b) starptautiskām organizācijām; (b) starptautiskām organizācijām; 

 (c) bezpeļņas tiesību subjektiem. (c) bezpeļņas tiesību subjektiem. 

Ja izsludināts kopīgs uzaicinājums, par 

priekšlikumu atlasi un izvērtēšanu 

jāizstrādā kopīgas procedūras. Procedūras 

Ja izsludināts kopīgs uzaicinājums, 

konsorcijiem, kas iesniedz pieteikumus, ir 

jāatbilst šīs regulas 18. panta prasībām, 



 

RR\1170302LV.docx 77/385 PE625.305v02-00 

 LV 

ietver līdzsvaroti veidotu tādu ekspertu 

grupu, kurus ieceļ katra puse. 

un par priekšlikumu atlasi un izvērtēšanu 

jāizstrādā kopīgas procedūras. Procedūras 

ietver līdzsvaroti veidotu tādu ekspertu 

grupu, kurus ieceļ katra puse. 

 

Grozījums Nr.  82 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

22. pants 22. pants 

Pirmskomercializācijas iepirkums vai 

inovatīvu risinājumu iepirkums 

Pirmskomercializācijas iepirkums vai 

inovatīvu risinājumu iepirkums 

1. Darbībās var ietvert vai par galveno 

mērķi var izvirzīt pirmskomercializācijas 

iepirkumu un inovatīvu risinājumu 

publisko iepirkumu, ko veic saņēmēji, kuri 

ir līgumslēdzējas iestādes vai 

līgumslēdzēji, kā definēts Direktīvās 

2014/24/ES31, 2014/25/ES32 un 

2009/81/EK33.  

1. Darbībās var ietvert vai par galveno 

mērķi var izvirzīt pirmskomercializācijas 

iepirkumu un inovatīvu risinājumu 

publisko iepirkumu, ko veic saņēmēji, kuri 

ir līgumslēdzējas iestādes vai 

līgumslēdzēji, kā definēts Direktīvās 

2014/24/ES31, 2014/25/ES32 un 

2009/81/EK33. 

2.  Iepirkuma procedūras: 2.  Iepirkuma procedūras: 

(a) atbilst pārredzamības, 

nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, 

pareizas finanšu pārvaldības un 

proporcionalitātes principiem un 

konkurences noteikumiem; 

(a) atbilst pārredzamības, 

nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, 

pareizas finanšu pārvaldības un 

proporcionalitātes principiem un 

konkurences noteikumiem; 

(b) attiecībā uz pirmskomercializācijas 

publisko iepirkumu var paredzēt īpašus 

nosacījumus, piemēram, par to, ka vietai, 

kur jāveic iepirktie pasākumi, jāatrodas 

attiecīgo dalībvalstu vai asociēto valstu 

teritorijā; 

(b) attiecībā uz pirmskomercializācijas 

publisko iepirkumu var izmantot 

vienkāršoto un/vai paātrināto procedūru 

un var paredzēt īpašus nosacījumus, 

piemēram, par to, ka vietai, kur jāveic 

iepirktie pasākumi, jāatrodas attiecīgo 

dalībvalstu vai asociēto valstu teritorijā; 

(c) var atļaut vienā un tajā pašā 

procedūrā piešķirt vairāku līgumu 

slēgšanas tiesības (“iepirkums no 

vairākiem piegādātājiem”); un 

(c) var atļaut vienā un tajā pašā 

procedūrā piešķirt vairāku līgumu 

slēgšanas tiesības (“iepirkums no 

vairākiem piegādātājiem”); un 

(d) paredz līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanu pretendentam(-iem), kas 

piedāvā labāko cenas un vērtības attiecību, 

un vienlaikus izvairās no jebkāda interešu 

(d) paredz līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanu pretendentam(-iem), kas 

piedāvā labāko cenas un vērtības attiecību, 

un vienlaikus izvairās no jebkāda interešu 
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konflikta. konflikta. 

3. Līgumslēdzējam, kas rada 

rezultātus pirmskomercializācijas 

iepirkumā, pieder vismaz piesaistītās 

intelektuālā īpašuma tiesības. 

Līgumslēdzējām iestādēm ir vismaz 

tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 

rezultātiem izmantošanai savām 

vajadzībām, un tiesības piešķirt vai 

pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji to 

vārdā piešķir neekskluzīvas licences 

trešām personām rezultātu izmantošanai 

ar taisnīgiem un pamatotiem 

nosacījumiem, bez tiesībām piešķirt 

apakšlicences. Ja līgumslēdzējs nav 

komerciāli izmantojis rezultātus noteiktā 

laikposmā pēc pirmskomercializācijas 

iepirkuma, kā noteikts līgumā, 

līgumslēdzējas iestādes tam var pieprasīt 

visas īpašumtiesības uz rezultātiem nodot 

līgumslēdzējām iestādēm. 

3. Līgumslēdzējam, kas rada 

rezultātus pirmskomercializācijas 

iepirkumā, pieder vismaz piesaistītās 

intelektuālā īpašuma tiesības. 

Līgumslēdzējām iestādēm ir tiesības bez 

maksas piekļūt rezultātiem izmantošanai 

savām vajadzībām. Ja līgumslēdzējs nav 

komerciāli izmantojis rezultātus noteiktā 

laikposmā pēc pirmskomercializācijas 

iepirkuma, kā noteikts līgumā, 

līgumslēdzējas iestādes apspriežas ar 

līgumslēdzēju un izmeklē rezultātu 

neizmantošanas iemeslus. Pēc šādas 

apspriešanās līgumslēdzējas iestādes tam 

var pieprasīt visas īpašumtiesības uz 

rezultātiem nodot līgumslēdzējām 

iestādēm. 

 3.a Līgumos par inovatīvu risinājumu 

publisko iepirkumu var paredzēt īpašus 

noteikumus par īpašumtiesībām, 

piekļuves tiesībām un licencēšanu. 

__________________ __________________ 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 

gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 

par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/18/EK, OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp. 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 

gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 

par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/18/EK, OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp. 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 13. jūlija Direktīva 2009/81/EK, ar 

kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, 

kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 

darbojas drošības un aizsardzības jomā, 

piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 13. jūlija Direktīva 2009/81/EK, ar 

kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, 

kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 

darbojas drošības un aizsardzības jomā, 

piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un 
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ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 

2004/18/EK (OV L 216, 20.8.2009., 76. 

lpp.). 

ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 

2004/18/EK (OV L 216, 20.8.2009., 76. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

23. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

23. pants svītrots 

Kumulatīvais finansējums  

Darbība, kurā veikts ieguldījums no citas 

Savienības programmas, var saņemt 

ieguldījumu arī no Programmas ar 

noteikumu, ka ar šo ieguldījumu netiek 

segtas tās pašas izmaksas. Katras tās 

Savienības programmas noteikumus, no 

kuras piešķir ieguldījumu, piemēro tās 

attiecīgajam ieguldījumam, kas veikts 

darbībā. Kumulatīvais finansējums 

nepārsniedz darbības kopējās 

attiecināmās izmaksas, un atbalstu no 

dažādām Savienības programmām var 

aprēķināt proporcionāli saskaņā ar 

dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta 

nosacījumi. 

 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

24. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atlases kritēriji Pieteikuma iesniedzēju finansiālā 

kapacitāte 

 

Grozījums Nr.  85 

 

Regulas priekšlikums 

25. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

25. pants 25. pants 

Piešķiršanas kritēriji Atlases un piešķiršanas kritēriji 

1.  Iesniegtos priekšlikumus vērtē pēc 

šādiem piešķiršanas kritērijiem: 

1.  Iesniegtos priekšlikumus vērtē pēc 

šādiem piešķiršanas kritērijiem: 

(a)  izcilība; (a)  izcilība; 

(b)  ietekme; (b)  ietekme; 

(c)  īstenošanas kvalitāte un 

efektivitāte. 

(c)  īstenošanas kvalitāte un 

efektivitāte. 

2. Priekšlikumiem par ERC 

progresīvās pētniecības darbībām piemēro 

tikai 1. punkta a) apakšpunktā minēto 

kritēriju. 

2. Priekšlikumiem par ERC 

progresīvās pētniecības darbībām piemēro 

tikai 1. punkta a) apakšpunktā minēto 

kritēriju. Tikai gadījumos, kad divi vai 

vairāki izcili projekti iegūst vienādu 

vērtējumu, tos vērtē, piemērojot 1. punkta 

b) vai c) apakšpunktā minētos kritērijus. 

3. Darba programmā iekļauj sīkāku 

informāciju par 1. punktā noteikto 

piešķiršanas kritēriju piemērošanu un var 

norādīt svērumus un sliekšņa vērtības. 

3. Darba programmā iekļauj sīkāku 

informāciju par 1. punktā noteikto 

piešķiršanas kritēriju piemērošanu, tostarp 

svērumus, sliekšņa vērtības un 

noteikumus par rīcību priekšlikumu ex-

aequo situācijā, ņemot vērā uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus mērķus. 

Nosacījumi par rīcību priekšlikumu ex-

aequo situācijā var ietvert šādus, bet ne 

tikai, kritērijus: MVU, dzimums, 

paplašināšanās valstu dalībnieki; 

 3.a Komisija ņem vērā iespēju 

izmantot divpakāpju iesniegšanas 

procedūru un, ja iespējams, var novērtēt 

anonimizētus priekšlikumus pirmajā 

novērtēšanas posmā, pamatojoties uz 

piešķiršanas kritērijiem, kas minēti 1. 

punktā. 

 

Grozījums Nr.  86 

 

Regulas priekšlikums 

26. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

26. pants 26. pants 

Izvērtēšana Izvērtēšana 

1. Priekšlikumus izvērtē vērtēšanas 

komiteja, 

1. Priekšlikumus izvērtē vērtēšanas 

komiteja, 

– kuru pilnībā vai daļēji var veidot 

ārējie neatkarīgie eksperti, 

– – kuru var veidot ārējie neatkarīgie 

eksperti. 

– kuras sastāvā var būt Savienības 

iestāžu vai struktūru pārstāvji, kā minēts 

Finanšu regulas 150. pantā. 

EIP un misiju gadījumā vērtēšanas 

komitejas sastāvā var būt iekļauti arī 

Savienības iestāžu vai struktūru pārstāvji, 

kā minēts Finanšu regulas 150. pantā. 

Vērtēšanas komitejai darbā var palīdzēt 

neatkarīgie eksperti. 

Vērtēšanas komitejai darbā var palīdzēt 

neatkarīgie eksperti. 

2. Ja nepieciešams, vērtēšanas 

komiteja sarindo priekšlikumus, kuri 

sasnieguši piemērojamās sliekšņa vērtības, 

un šajā nolūkā ņem vērā: 

2. Ja nepieciešams, vērtēšanas 

komiteja sarindo priekšlikumus, kuri 

sasnieguši piemērojamās sliekšņa vērtības, 

un šajā nolūkā ņem vērā: 

–  izvērtējuma punktu skaitu, –  izvērtējuma punktu skaitu, 

–  ieguldījumu konkrēto politikas 

mērķu sasniegšanā, arī konsekventa 

projektu portfeļa izveidē. 

–  ieguldījumu konkrēto politikas 

mērķu sasniegšanā, arī konsekventa 

projektu portfeļa izveidē. 

Vērtēšanas komiteja var arī ierosināt 

būtiskus priekšlikumu pielāgojumus, ciktāl 

tie vajadzīgi, lai nodrošinātu portfeļa 

konsekvenci. 

Tikai pienācīgi pamatotos izņēmuma 

gadījumos vērtēšanas komiteja var 

ierosināt  priekšlikumu pielāgojumus, 

ciktāl tie vajadzīgi, lai nodrošinātu portfeļa 

konsekvenci. 

 2.a Vērtēšanas procesā izvairās no 

jebkādiem interešu konfliktiem un ar 

reputāciju saistītiem aizspriedumiem. 

Nodrošina vērtēšanas kritēriju un 

priekšlikuma punktu piešķiršanas 

pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.  87 

 

Regulas priekšlikums 

27. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

27. pants 27. pants 
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Izvērtējuma pārskatīšanas procedūra Izvērtējuma pārskatīšanas procedūra, 

informācijas pieprasījumi un sūdzības 

1. Pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt 

izvērtējuma pārskatīšanu, ja tas uzskata, ka 

piemērojamā izvērtēšanas procedūra nav 

pareizi izmantota attiecībā uz tā iesniegto 

priekšlikumu. 

1. Pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt 

izvērtējuma pārskatīšanu, ja tas uzskata, ka 

piemērojamā izvērtēšanas procedūra nav 

pareizi izmantota attiecībā uz tā iesniegto 

priekšlikumu. 

2. Izvērtējuma pārskatīšana attiecas 

tikai uz izvērtēšanas procesuālajiem 

aspektiem, nevis uz priekšlikuma būtību. 

2. Izvērtējuma pārskatīšana attiecas 

tikai uz izvērtēšanas procesuālajiem 

aspektiem, nevis uz priekšlikuma būtību. 

 2.a Pārskatīšanas pieprasījums 

attiecas uz konkrētu priekšlikumu un to 

iesniedz 30 dienu laikā pēc izvērtējuma 

rezultātu paziņošanas. Pārskatīšanas 

komiteju vada un veido pārstāvji, kas nav 

piedalījušies uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus. Šī komiteja lemj par 

priekšlikuma atkārtotu novērtēšanu vai 

apstiprina sākotnējo novērtējumu. 

Lēmumu pieņem bez nepamatotas 

kavēšanās un nemazinot atlases iespējas. 

3. Izvērtēšanas pārskatīšana nekavē to 

priekšlikumu atlases procedūru, uz kuriem 

neattiecas pārskatīšana. 

3. Izvērtēšanas pārskatīšana nekavē to 

priekšlikumu atlases procedūru, uz kuriem 

neattiecas pārskatīšana. 

 3.a Komisija nodrošina, ka 

dalībniekiem ir izstrādāta procedūra, lai 

tie var nepastarpināti pieprasīt 

informāciju un iesniegt sūdzības saistībā 

ar savu dalību programmā "Apvārsnis 

Eiropa". Informāciju par to, kā reģistrēt 

informācijas pieprasījumus vai sūdzības, 

dara pieejamu tiešsaistē. 

 

Grozījums Nr.  88 

 

Regulas priekšlikums 

28. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

28. pants 28. pants 

Laiks līdz dotācijas piešķiršanai Laiks līdz dotācijas piešķiršanai 

1.  Atkāpjoties no Finanšu regulas 194. 

panta 2. punkta pirmās daļas, piemēro 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 194. 

panta 2. punkta pirmās daļas, piemēro 
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šādus termiņus: šādus termiņus: 

(a)  visu pieteikumu iesniedzēju 

informēšanai par viņu pieteikumu 

izvērtēšanas rezultātiem – ne ilgāk par 

pieciem mēnešiem no pilnīgu priekšlikumu 

iesniegšanai noteiktās pēdējās dienas; 

(a) visu pieteikumu iesniedzēju 

informēšanai par viņu pieteikumu 

izvērtēšanas rezultātiem – ne ilgāk par 

pieciem mēnešiem no pilnīgu priekšlikumu 

iesniegšanai noteiktās pēdējās dienas; 

(b)  dotāciju nolīgumu parakstīšanai ar 

pieteikumu iesniedzējiem – ne ilgāk par 

astoņiem mēnešiem no pilnīgu 

priekšlikumu iesniegšanai noteiktās 

pēdējās dienas. 

(b) dotāciju nolīgumu parakstīšanai ar 

pieteikumu iesniedzējiem – ne ilgāk par 

astoņiem mēnešiem no pilnīgu 

priekšlikumu iesniegšanai noteiktās 

pēdējās dienas. 

 (b a) konkrētai dotācijai, par kuru 

parakstīts līgums saskaņā ar pieeju 

"ātrais ceļš uz pētniecību un inovāciju"– 

ne ilgāk par sešiem mēnešiem no pilnīgu 

priekšlikumu iesniegšanai noteiktās 

pēdējās dienas; 

 Laiks līdz dotācijas piešķiršanai 

neietekmē novērtējuma kvalitāti. 

2.  EIC darba programmā var noteikt 

īsākus termiņus. 

2. EIC darba programmā var noteikt 

īsākus termiņus. 

3.  Papildus izņēmumiem, kas noteikti 

Finanšu regulas 194. panta 2. punkta otrajā 

daļā, 1. punktā minētos termiņus var 

pagarināt Eiropas Pētniecības padomes 

darbībām, uzdevumiem un tad, ja par 

darbību veicams ētikas vai drošības 

novērtējums. 

3. Papildus izņēmumiem, kas noteikti 

Finanšu regulas 194. panta 2. punkta otrajā 

daļā, 1. punktā minētos termiņus var 

pagarināt Eiropas Pētniecības padomes 

darbībām, uzdevumiem un tad, ja par 

darbību veicams ētikas vai drošības 

novērtējums. 

 

Grozījums Nr.  89 

 

Regulas priekšlikums 

29. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

29. pants 29. pants 

Dotācijas īstenošana Dotācijas īstenošana 

1. Ja saņēmējs neizpilda savus 

pienākumus attiecībā uz darbības tehnisko 

īstenošanu, pārējie saņēmēji izpilda 

minētos ienākumus bez Savienības papildu 

finansējuma, ja vien tie nav skaidri 

atbrīvoti no šāda pienākuma. Katrs 

1. Ja saņēmējs neizpilda savus 

pienākumus attiecībā uz darbības tehnisko 

īstenošanu, pārējie saņēmēji izpilda 

minētos ienākumus bez Savienības papildu 

finansējuma, ja vien tie nav skaidri 

atbrīvoti no šāda pienākuma. Katrs 
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saņēmējs ir finansiāli atbildīgs tikai par 

savu parādu, uz kuru attiecas noteikumi par 

savstarpējās apdrošināšanas mehānismu. 

saņēmējs ir finansiāli atbildīgs tikai par 

savu parādu, uz kuru attiecas noteikumi par 

savstarpējās apdrošināšanas mehānismu. 

2. Dotācijas nolīgumā var noteikt 

starpmērķus un saistītās priekšfinansējuma 

iemaksas. Ja starpmērķi nav sasniegti, 

darbību var apturēt, grozīt vai izbeigt. 

2. Dotācijas nolīgumā var noteikt 

starpmērķus un saistītās priekšfinansējuma 

iemaksas. Ja pēc neatkarīgu ekspertu 

novērtējuma starpmērķi nav sasniegti, 

darbību var apturēt, grozīt, ja korektīvais 

pasākums nav konstatēts, vai izbeigt. 

3. Darbību var izbeigt arī tad, ja 

gaidāmie rezultāti vairs nav nozīmīgi 

Savienībai zinātnisku, tehnoloģisku vai 

ekonomisku iemeslu dēļ un (arī saistībā ar 

EIC un uzdevumiem) vairs nav nozīmīgi 

darbību portfeļa ietvaros. 

3. Darbību var izbeigt arī tad, ja 

gaidāmie rezultāti un/vai starpmērķi vairs 

nav nozīmīgi ne Savienībai, ne 

saņēmējiem zinātnisku, tehnoloģisku vai 

ekonomisku iemeslu dēļ un (arī saistībā ar 

EIC un uzdevumiem) vairs nav nozīmīgi 

darbību portfeļa ietvaros. Komisija pirms 

lēmuma par darbības pārtraukšanu 

pieņemšanas veic procedūru, iesaistot 

darbības koordinatoru un vajadzības 

gadījumā ārējos ekspertus. 

 

Grozījums Nr.  90 

 

Regulas priekšlikums 

30. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

30. pants 30. pants 

Finansējuma likmes Finansējuma likmes 

1. Katrai darbībai atsevišķi noteiktu 

finansējuma likmi piemēro visiem 

attiecīgajā darbībā finansētajiem 

pasākumiem. Maksimālo likmi nosaka 

darba programmā. 

1. Katrai darbībai atsevišķi noteiktu 

finansējuma likmi piemēro visiem 

attiecīgajā darbībā finansētajiem 

pasākumiem. Maksimālo likmi darbībai 

nosaka darba programmā. 

2.  No Programmas var atlīdzināt līdz 

100 % no darbības kopējām 

attiecināmajām izmaksām, taču noteikti 

šādi izņēmumi: 

2.  No Programmas var atlīdzināt līdz 

100 % no darbības kopējām 

attiecināmajām izmaksām, taču noteikti 

šādi izņēmumi: 

(a)  inovācijas darbībām – līdz 70 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām, izņemot 

bezpeļņas tiesību subjektus, kam 

Programmā var atlīdzināt līdz 100 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām; 

(a)  inovācijas darbībām – līdz 70 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām, izņemot 

bezpeļņas tiesību subjektus, kam 

Programmā var atlīdzināt līdz 100 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām; 

(b)  programmas līdzfinansēšanas (b)  programmas līdzfinansēšanas 
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darbībām –  vismaz 30 % no kopējām 

attaisnotajām izmaksām, bet noteiktos un 

pienācīgi pamatotos gadījumos līdz 70 %. 

darbībām – vismaz 30 % no kopējām 

attaisnotajām izmaksām, bet noteiktos un 

pienācīgi pamatotos gadījumos līdz 70 %. 

3.  Šajā pantā noteiktās finansējuma 

likmes piemēro arī attiecībā uz darbībām, 

kurām pilnībā vai par kādu to daļu tiek 

noteikts vienotas likmes, vienības vai 

fiksētas summas finansējums. 

3.  Šajā pantā noteiktās finansējuma 

likmes piemēro arī attiecībā uz darbībām, 

kurām pilnībā vai par kādu to daļu tiek 

noteikts vienotas likmes, vienības vai 

fiksētas summas finansējums. 

 

Grozījums Nr.  91 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

31. pants 31. pants 

Netiešās izmaksas Netiešās izmaksas 

1.  Netiešās attiecināmās izmaksas 

nosaka, piemērojot vienotu likmi 25 % 

apmērā no kopējām tiešajām 

attiecināmajām izmaksām, izņemot tiešās 

attiecināmās izmaksas, kas radušās saistībā 

ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, 

finansiālo atbalstu trešām personām un 

vienības izmaksām vai fiksētajām 

summām, kas ietver netiešās izmaksas. 

1. Netiešās attiecināmās izmaksas 

nosaka, piemērojot vienotu likmi 25 % 

apmērā no kopējām tiešajām 

attiecināmajām izmaksām, izņemot tiešās 

attiecināmās izmaksas, kas radušās saistībā 

ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, 

finansiālo atbalstu trešām personām un 

vienības izmaksām vai fiksētajām 

summām, kas ietver netiešās izmaksas. 

Vajadzības gadījumā vienības izmaksās vai 

fiksētajās summās ietvertās netiešās 

izmaksas aprēķina, izmantojot 1. punktā 

noteikto vienoto likmi, taču izņēmums 

paredzēts attiecībā uz iekšējos norēķinos 

norādīto preču un pakalpojumu vienības 

izmaksām, kuras aprēķina, pamatojoties uz 

faktiskajām izmaksām saskaņā ar saņēmēju 

parasto izmaksu uzskaites praksi. 

Vajadzības gadījumā vienības izmaksās vai 

fiksētajās summās ietvertās netiešās 

izmaksas aprēķina, izmantojot 1. punktā 

noteikto vienoto likmi, taču izņēmums 

paredzēts attiecībā uz iekšējos norēķinos 

norādīto preču un pakalpojumu vienības 

izmaksām, kuras aprēķina, pamatojoties uz 

faktiskajām izmaksām, kas ļauj piešķirt 

līdzekļus galvenajām pozīcijām saskaņā ar 

saņēmēju parasto izmaksu uzskaites praksi. 

2.  Tomēr, ja tas paredzēts darba 

programmā, netiešās izmaksas var deklarēt 

kā fiksētas summas vai vienības izmaksas. 

2. Tomēr, ja tas paredzēts darba 

programmā, netiešās izmaksas var deklarēt 

kā fiksētas summas vai vienības izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  92 
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Regulas priekšlikums 

32. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

32. pants 32. pants 

Attiecināmās izmaksas Attiecināmās izmaksas 

1. Papildus kritērijiem, kas noteikti 

Finanšu regulas 197. pantā, saņēmējiem, 

kuru atalgojums tiek aprēķināts uz projekta 

pamata, personāla izmaksas ir attiecināmās 

izmaksas līdz tādai atalgojuma summai, ko 

persona saņēmusi par darbu līdzīgos valsts 

shēmās finansētos projektos. 

1. Papildus kritērijiem, kas noteikti 

Finanšu regulas 197. pantā, saņēmējiem, 

kuru atalgojums tiek aprēķināts uz projekta 

pamata, personāla izmaksas ir attiecināmās 

izmaksas līdz tādai atalgojuma summai, ko 

persona saņēmusi par darbu līdzīgos valsts 

shēmās finansētos projektos. Tikai 

Programmas darbības laikā dalībvalstīs, 

kuras ir tiesīgas piedalīties 

paplašināšanas darbībās, personāla 

stundas izmaksas ir attiecināmas līmenī, 

kas ir 1,25 reizes lielāks par valsts līmeni 

attiecībā uz stundas samaksu, ko piemēro 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

projektiem, kurus finansē no valstu 

shēmām. 

Uz projekta pamata aprēķināts atalgojums 

ir atalgojums, kas saistīts ar personas 

dalību projektos, ir daļa no saņēmēja 

parastās atalgojuma prakses un tiek 

konsekventi izmaksāts. 

Uz projekta pamata aprēķināts atalgojums 

ir atalgojums, kas saistīts ar personas 

dalību projektos, ir daļa no saņēmēja 

parastās atalgojuma prakses un tiek 

konsekventi izmaksāts. 

2. Atkāpjoties no Finanšu regulas 190. 

panta 1. punkta, izmaksas par resursiem, ko 

trešās personas, izmantodamas iemaksas 

natūrā, darījušas pieejamus, ir attiecināmās 

izmaksas, kuru summa nepārsniedz trešās 

personas tiešās attiecināmās izmaksas. 

2. Atkāpjoties no Finanšu regulas 190. 

panta 1. punkta, izmaksas par resursiem, ko 

trešās personas, izmantodamas iemaksas 

natūrā, darījušas pieejamus, ir attiecināmās 

izmaksas, kuru summa nepārsniedz trešās 

personas tiešās attiecināmās izmaksas. 

3. Atkāpjoties no Finanšu regulas 192. 

panta, ienākumus, kas gūti no rezultātu 

izmantošanas, neuzskata par darbības 

ieņēmumiem. 

3. Atkāpjoties no Finanšu regulas 192. 

panta, ienākumus, kas gūti no rezultātu 

izmantošanas, neuzskata par darbības 

ieņēmumiem. 

 3.a Saņēmēji var izmantot savu 

parasto grāmatvedības praksi, lai noteiktu 

un paziņotu saistībā ar darbību radušās 

izmaksas. Lai nodrošinātu pareizu 

dotāciju piešķiršanas pārvaldību, 

Komisija var noteikt ierobežotu skaitu 

papildu atbilstības nosacījumu. Komisija 

nenoraida grāmatvedības praksi, ja tās 
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rezultāti neatšķiras no Komisijas 

iegūtajiem rezultātiem un ja tā nodrošina 

tādu pašu Savienības finanšu interešu 

aizsardzības līmeni. 

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 203. 

panta 4. punkta, atzinums par finanšu 

pārskatiem ir obligāts atlikuma maksājuma 

veikšanas laikā, ja summa, kas pieprasīta 

kā faktiskās izmaksas un vienības 

izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar 

parasto izmaksu uzskaites praksi, ir EUR 

325 000 vai lielāka. 

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 203. 

panta 4. punkta, atzinums par finanšu 

pārskatiem ir obligāts atlikuma maksājuma 

veikšanas laikā, ja summa, kas pieprasīta 

kā faktiskās izmaksas un vienības 

izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar 

parasto izmaksu uzskaites praksi, ir EUR 

325 000 vai lielāka. 

 Finanšu pārskatu sertifikātus var izsniegt 

kompetenta un neatkarīga valsts 

amatpersona, kuru atbilstīgās valsts 

iestādes ir pilnvarojušas veikt saņēmēja 

revīziju, vai neatkarīgs revidents, kurš ir 

kvalificēts veikt grāmatvedības 

dokumentu obligāto revīziju saskaņā ar 

Direktīvu 2006/43/EK. 

 4.a Atkāpjoties no Finanšu regulas 

186. panta 1. punkta, MSCA apmācības 

un mobilitātes darbībām tikai 

materninātes vai bērna kopšanas 

atvaļinājuma gadījumā dotācijas laikā 

maksimālo dotācijas apmēru palielina par 

pabalstiem, kas pētniekam šajā saistībā 

pienākas. 

 4.b Izmaksas, ko rada pētījumu datu 

atbildīga pārvaldība saskaņā ar 

principiem "sameklējamība", 

"piekļūstamība", "sadarbspēja" un 

"atkalizmantojamība" (FAIR), ir 

attiecināmās izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  93 

 

Regulas priekšlikums 

33. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

33. pants 33. pants 

Savstarpējās apdrošināšanas mehānisms Savstarpējās apdrošināšanas mehānisms 

1.  Ar šo tiek izveidots Savstarpējās 1.  Ar šo tiek izveidots Savstarpējās 



 

PE625.305v02-00 88/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

apdrošināšanas mehānisms (“Mehānisms”), 

kas aizstāj un turpina saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 1290/2013 38. pantu izveidoto 

fondu. Mehānisms paredz ar tādu summu 

neatgūšanu saistīta riska segumu, kuras 

saņēmējiem jāatmaksā: 

apdrošināšanas mehānisms (“Mehānisms”), 

kas aizstāj un turpina saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 1290/2013 38. pantu izveidoto 

fondu. Mehānisms paredz ar tādu summu 

neatgūšanu saistīta riska segumu, kuras 

saņēmējiem jāatmaksā: 

(a)  Komisijai saskaņā ar Lēmumu Nr. 

1982/2006/EK; 

(a) Komisijai saskaņā ar Lēmumu Nr. 

1982/2006/EK; 

(b)  Komisijai un Savienības struktūrām 

saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020”; 

(b) Komisijai un Savienības struktūrām 

saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020”; 

(c)  Komisijai un finansēšanas 

struktūrām saskaņā ar Programmu. 

(c) Komisijai un finansēšanas 

struktūrām saskaņā ar Programmu. 

Riska segumu attiecībā uz pirmās daļas c) 

apakšpunktā minētajām finansēšanas 

struktūrām var īstenot, izmantojot netiešās 

apdrošināšanas sistēmu, kas izklāstīta 

piemērojamajā nolīgumā, un ņemot vērā 

finansēšanas struktūras būtību. 

Riska segumu attiecībā uz pirmās daļas c) 

apakšpunktā minētajām finansēšanas 

struktūrām var īstenot, izmantojot netiešās 

apdrošināšanas sistēmu, kas izklāstīta 

piemērojamajā nolīgumā, un ņemot vērā 

finansēšanas struktūras būtību. 

2.  Mehānismu pārvalda Savienība, ko 

pārstāv Komisija, kura darbojas kā 

izpildītājs. Komisija izstrādā īpašus 

noteikumus par Mehānisma darbību. 

2. Mehānismu pārvalda Savienība, ko 

pārstāv Komisija, kura darbojas kā 

izpildītājs. Komisija izstrādā īpašus 

noteikumus par Mehānisma darbību. 

3. Saņēmēji veic ieguldījumu, kas ir 5 

% no Savienības finansējuma darbībai. 

Pamatojoties uz periodiskajiem 

izvērtējumiem, Komisija var palielināt šo 

ieguldījumu līdz 8 % vai samazināt zem 

5 %. Saņēmēju ieguldījumu Mehānismā 

var atskaitīt no sākotnējā 

priekšfinansējuma un iemaksāt Mehānismā 

saņēmēju vārdā. 

3. Saņēmēji veic ieguldījumu, kas ir 5 

% no Savienības finansējuma darbībai. 

Pamatojoties uz pārredzamiem 

izvērtējumiem, kas tiek veikti katru gadu, 

Komisija var palielināt šo ieguldījumu līdz 

8 % vai samazināt zem 5 %. Saņēmēju 

ieguldījumu Mehānismā var atskaitīt no 

sākotnējā priekšfinansējuma un iemaksāt 

Mehānismā saņēmēju vārdā. 

4.  Saņēmēju ieguldījums tiek atgriezts 

atlikuma maksājuma veikšanas laikā. 

4. Saņēmēju ieguldījums tiek atgriezts 

atlikuma maksājuma veikšanas laikā. 

5.  Jebkura finansiāla peļņa, ko radījis 

Mehānisms, tiek iekļauta Mehānismā. Ja 

peļņa ir nepietiekama, Mehānisms netiek 

iejaukts, un Komisija vai finansēšanas 

struktūra no saņēmējiem vai trešām 

personām visas parāda summas atgūst tiešā 

veidā. 

5. Jebkura finansiāla peļņa, ko radījis 

Mehānisms, tiek iekļauta Mehānismā. Ja 

peļņa ir nepietiekama, Mehānisms netiek 

iejaukts, un Komisija vai finansēšanas 

struktūra no saņēmējiem vai trešām 

personām visas parāda summas atgūst tiešā 

veidā. 

6. Atgūtās summas veido ieņēmumus, 

kas Mehānismam piešķirti Finanšu regulas 

21. panta 4. punkta nozīmē. Kad ir 

piešķirtas visas dotācijas, kuru risku tieši 

vai netieši sedz Mehānisms, Komisija 

6. Atgūtās summas veido ieņēmumus, 

kas Mehānismam piešķirti Finanšu regulas 

21. panta 4. punkta nozīmē. Kad ir 

piešķirtas visas dotācijas, kuru risku tieši 

vai netieši sedz Mehānisms, Komisija 
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atgūst visas atlikušās summas un iekļauj 

Savienības budžetā saskaņā ar 

likumdevējas iestādes lēmumiem. 

atgūst visas atlikušās summas un iekļauj 

Savienības budžetā. 

7. Mehānismu var izmantot visu citu 

tieši pārvaldāmo Savienības programmu 

atbalsta saņēmēji. Komisija pieņem kārtību 

saņēmēju dalībai citās programmās. 

7. Mehānismu var paplašināt, lai to 

varētu izmantot visu citu tieši pārvaldāmo 

Savienības programmu atbalsta saņēmēji. 

Komisija pieņem kārtību saņēmēju dalībai 

citās programmās. 

 

Grozījums Nr.  94 

 

Regulas priekšlikums 

34. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

34. pants 34. pants 

Īpašumtiesības un aizsardzība Īpašumtiesības un aizsardzība 

1. Saņēmējiem pieder visi rezultāti, ko 

tie radījuši. Tie nodrošina, ka jebkuras viņu 

darbinieku vai citu pušu tiesības attiecībā 

uz rezultātiem var īstenot tādā veidā, kas ir 

saderīgs ar saņēmēju pienākumiem, kuri 

izklāstīti dotācijas nolīguma noteikumos. 

1. Saņēmējiem pieder visi rezultāti, ko 

tie radījuši. Tie nodrošina, ka jebkuras viņu 

darbinieku vai citu pušu tiesības attiecībā 

uz rezultātiem var īstenot tādā veidā, kas ir 

saderīgs ar saņēmēju pienākumiem, kuri 

izklāstīti dotācijas nolīguma noteikumos. 

Rezultāti ir divu vai vairāku saņēmēju 

kopīpašums, ja: 

Rezultāti ir divu vai vairāku saņēmēju 

kopīpašums, ja: 

(a)  tie ir kopīgi radīti un (a) tie ir kopīgi radīti un 

(b)  nav iespējams: (b)  nav iespējams: 

(i)  noteikt katra saņēmēja attiecīgo 

ieguldījumu 

(i)  noteikt katra saņēmēja attiecīgo 

ieguldījumu 

vai vai 

(ii)  tos nodalīt, lai tiem piemērotu, 

iegūtu vai saglabātu aizsardzību. 

(ii)  tos nodalīt, lai tiem piemērotu, 

iegūtu vai saglabātu aizsardzību. 

Līdzīpašnieki rakstiski vienojas par 

kopīpašuma piešķiršanu un izmantošanas 

noteikumiem. Ja vien nav panākta cita 

vienošanās, katrs līdzīpašnieks var piešķirt 

trešām personām vienkāršas licences, kas 

ļauj izmantot kopīpašumā esošos rezultātus 

(bez tiesībām izdot apakšlicenci), ja 

pārējiem līdzīpašniekiem tiek sniegts 

iepriekšējs paziņojums un taisnīga un 

saprātīga kompensācija. Līdzīpašnieki var 

Līdzīpašnieki rakstiski vienojas par 

kopīpašuma piešķiršanu un izmantošanas 

noteikumiem. Ja vien nav panākta cita 

vienošanās konsorcija līgumā un/vai 

kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā, katrs 

līdzīpašnieks var piešķirt trešām personām 

vienkāršas licences, kas ļauj izmantot 

kopīpašumā esošos rezultātus (bez tiesībām 

izdot apakšlicenci), ja pārējiem 

līdzīpašniekiem tiek sniegts iepriekšējs 
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rakstiski vienoties piemērot citu režīmu, 

kas nav kopīpašums. 

paziņojums un taisnīga un saprātīga 

kompensācija.. Līdzīpašnieki var rakstiski 

vienoties piemērot citu režīmu, kas nav 

kopīpašums. 

2. Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, pienācīgi aizsargā savus 

rezultātus, ja aizsardzība ir iespējama un 

pamatota, un šajā nolūkā ņem vērā visus 

attiecīgos apsvērumus, arī komerciālas 

izmantošanas perspektīvas. Lemjot par 

aizsardzību, saņēmēji ņem vērā arī citu 

darbības saņēmēju likumīgās intereses. 

2. Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, pienācīgi aizsargā savus 

rezultātus, ja aizsardzība ir iespējama un 

pamatota, un šajā nolūkā ņem vērā visus 

attiecīgos apsvērumus, arī komerciālas 

izmantošanas perspektīvas un citas 

leģitīmas intereses, piemēram, datu 

aizsardzības noteikumus, privātumu, 

intelektuālā īpašuma tiesības un drošības 

noteikumus, kā arī vispārējo Savienības 

tautsaimniecības konkurētspēju. Lemjot 

par aizsardzību, saņēmēji ņem vērā arī citu 

darbības saņēmēju likumīgās intereses. 

 

Grozījums Nr.  95 

 

Regulas priekšlikums 

35. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

35. pants 35. pants 

Izmantošana un izplatīšana Izmantošana un izplatīšana 

1.  Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, dara visu iespējamo, lai 

izmantotu savus rezultātus, jo īpaši 

Savienībā. Rezultātus var izmantot tiešā 

veidā saņēmēji vai netieši, jo īpaši, 

nododot īpašumtiesības uz rezultātiem un 

piešķirot rezultātu izmantošanas licences 

saskaņā ar 36. pantu. 

1.  Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, dara visu iespējamo, lai 

izmantotu savus rezultātus, jo īpaši 

Savienībā. Rezultātus var izmantot tiešā 

veidā saņēmēji vai netieši, jo īpaši, 

nododot īpašumtiesības uz rezultātiem un 

piešķirot rezultātu izmantošanas licences 

saskaņā ar 36. pantu. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

izmantošanas pienākumus. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

izmantošanas pienākumus. 

Ja, neraugoties uz to, ka saņēmējs dara visu 

iespējamo, lai panāktu savu rezultātu tiešu 

vai netiešu izmantošanu, rezultāti netiek 

izmantoti dotācijas nolīgumā minētā 

konkrētā termiņā, saņēmējs izmanto 

dotācijas nolīgumā norādītu piemērotu 

tiešsaistes platformu, lai atrastu 

ieinteresētās personas šo rezultātu 

Ja, neraugoties uz to, ka saņēmējs dara visu 

iespējamo, lai panāktu savu rezultātu tiešu 

vai netiešu izmantošanu, rezultāti netiek 

izmantoti dotācijas nolīgumā minētā 

konkrētā termiņā, tā, kā izklāstīts 

izplatīšanas un izmantošanas plānā, 

izmantošanas darbības var nodot citai 

pusei, par to vienojoties ar saņēmējiem. Ja 
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izmantošanai. Ja tas ir pamatoti, pēc 

saņēmēja pieprasījuma šo pienākumu var 

atcelt. 

tas ir pamatoti, pēc saņēmēja pieprasījuma 

šo pienākumu var atcelt. 

2.  Ievērojot visus ierobežojumus, kas 

izriet no intelektuālā īpašuma, drošības 

noteikumu vai likumīgo interešu 

aizsardzības, saņēmēji izplata savus 

rezultātus, cik drīz vien iespējams. 

2.  Ievērojot visus ierobežojumus, kas 

izriet no intelektuālā īpašuma, drošības 

noteikumu vai likumīgo interešu 

aizsardzības, saņēmēji atvērtā formātā 

izplata savus rezultātus, cik drīz vien 

iespējams. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

izplatīšanas pienākumus. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

izplatīšanas pienākumus, vienlaikus 

nodrošinot Savienības ekonomisko un 

zinātnisko interešu aizsardzību. 

3.  Saņēmēji nodrošina, ka atvērtā 

piekļuve zinātniskām publikācijām tiek 

noteikta saskaņā ar dotācijas nolīgumā 

izklāstītajiem noteikumiem. Jo īpaši 

saņēmēji nodrošina, ka tie vai publikāciju 

autori patur pietiekamas intelektuālā 

īpašuma tiesības, kas tiem ļauj izpildīt tiem 

noteiktās atvērtās piekļuves prasības. 

3.  Saņēmēji nodrošina, ka atvērtā 

piekļuve zinātniskām publikācijām tiek 

noteikta saskaņā ar dotācijas nolīgumā 

izklāstītajiem noteikumiem. Jo īpaši 

saņēmēji nodrošina, ka tie vai publikāciju 

autori patur pietiekamas intelektuālā 

īpašuma tiesības, kas tiem ļauj izpildīt 

atvērtās piekļuves prasības (FAIR). 

Atvērtā piekļuve pētījumu datiem ir 

vispārīgs noteikums saskaņā ar dotācijas 

nolīgumā izklāstītajiem noteikumiem, 

taču pamatotos gadījumos piemēro 

izņēmumus, ņemot vērā saņēmēju 

likumīgās intereses un jebkādus citus 

ierobežojumus, piemēram, datu 

aizsardzības noteikumus, drošības 

noteikumus vai intelektuālā īpašuma 

tiesības. 

Attiecībā uz pētījumu datu izplatīšanu 

dotācijas nolīgumā FAIR atvērtas 

piekļuves un pētījumu datu saglabāšanas 

kontekstā ir paredzēti noteikumi, saskaņā 

ar kuriem nodrošina taisnīgu piekļuvi 

šādiem rezultātiem, paredzot 

nepiedalīšanās iespēju saskaņā ar 

principu "tik atvērti, cik iespējams, tik 

slēgti, cik vajadzīgs". Pamatotos 

gadījumos piemēro izņēmumus, ņemot 

vērā saņēmēju likumīgās intereses un 

jebkādus citus ierobežojumus, piemēram, 

datu aizsardzības noteikumus, privātumu, 

konfidencialitāti, drošības noteikumus, 

komercnoslēpumus, likumīgās 

komerciālās intereses vai intelektuālā 

īpašuma tiesības, vai Savienības ārējo 

konkurētspēju. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

pienākumus, kuri jāizpilda, lai pieņemtu 

praksi atvērtās zinātnes jomā. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

stimulus atvērtas zinātnes prakses 

izmantošanai. 

4.  Saņēmēji visus pētījumu datus 

pārvalda saskaņā ar dotācijas nolīgumā 

izklāstītajiem noteikumiem un izstrādā 

datu pārvaldības plānu. 

4.  Saņēmēji visus pētījumu datus, kas 

ģenerēti "Apvārsnis Eiropa" darbībā, 
pārvalda saskaņā ar dotācijas nolīgumā 

izklāstītajiem noteikumiem un izstrādā 
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datu pārvaldības plānu. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

pienākumus, kuri jāizpilda, lai varētu 
izmantot Eiropas atvērtās zinātnes mākoni 

nolūkā uzglabāt datus un piešķirt piekļuvi 

pētījumu datiem. 

Darba programma var iedrošināt izmantot 

Eiropas atvērtās zinātnes mākoni nolūkā 

uzglabāt datus un piešķirt piekļuvi 

pētījumu datiem. 

5.  Saņēmēji, kas plāno izplatīt savus 

rezultātus, iepriekš par to paziņo pārējiem 

darbībā iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem. 

Jebkurš no pārējiem saņēmējiem var izteikt 

iebildumus, ja vien var pierādīt, ka tā 

likumīgajām interesēm, kas saistītas ar tā 

rezultātiem vai iepriekš uzkrātajām 

zināšanām, tiks nodarīts būtisks kaitējums. 

Šādos gadījumos izplatīšanu nedrīkst veikt, 

ja vien netiek veikti atbilstīgi pasākumi 

minēto likumīgo interešu aizsardzībai. 

5.  Saņēmēji, kas plāno izplatīt savus 

rezultātus, iepriekš par to paziņo pārējiem 

darbībā iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem. 

Jebkurš no pārējiem saņēmējiem var izteikt 

iebildumus, ja vien var pierādīt, ka tā 

likumīgajām interesēm, kas saistītas ar tā 

rezultātiem vai iepriekš uzkrātajām 

zināšanām, tiks nodarīts būtisks kaitējums. 

Šādos gadījumos izplatīšanu nedrīkst veikt, 

ja vien netiek veikti atbilstīgi pasākumi 

minēto likumīgo interešu aizsardzībai. 

6.  Ja vien darba programmā nav 

paredzēts citādi, priekšlikumos iekļauj 

plānu par rezultātu izmantošanu un 

izplatīšanu. Ja paredzētā izmantošana 

nozīmē produkta vai procesa izstrādi, 

radīšanu, ražošanu un tirdzniecību, vai 

pakalpojuma izveidi un sniegšanu, plānā 

iekļauj šādas izmantošanas stratēģiju. Ja 

plānā paredzēts, ka izmantošana notiks 

galvenokārt trešās valstīs, kuras nav 

asociētās valstis, tiesību subjekti 

paskaidro, kā šāds izmantojums joprojām 

atbilst Savienības interesēm. 

6.  Ja vien darba programmā nav 

paredzēts citādi, priekšlikumos iekļauj 

plānu par rezultātu izmantošanu un 

izplatīšanu. Ja paredzētā izmantošana 

nozīmē produkta vai procesa izstrādi, 

radīšanu, ražošanu un tirdzniecību, vai 

pakalpojuma izveidi un sniegšanu, plānā 

iekļauj šādas izmantošanas stratēģiju. Ja 

plānā paredzēts, ka izmantošana notiks 

galvenokārt trešās valstīs, kuras nav 

asociētās valstis, tiesību subjekti pamato, 

kā šāda izmantošana joprojām atbilst 

Savienības interesēm. 

Plānu saņēmēji turpina izstrādāt darbības 

laikā un arī pēc tās. 

Saņēmēji var turpināt izstrādāt savu plānu 

darbības laikā, tostarp izmantojot 

sabiedrības iesaistīšanos un izglītību 

zinātnes jomā. 

7. Lai Komisija vai finansēšanas 

struktūra varētu veikt uzraudzību un 

izplatīšanu, saņēmēji sniedz visu pieprasīto 

informāciju par savu rezultātu izmantošanu 

un izplatīšanu. Šādu informāciju dara 

publiski pieejamu, ievērojot saņēmēju 

likumīgās intereses. 

7. Lai Komisija vai finansēšanas 

struktūra varētu veikt uzraudzību un 

izplatīšanu, saņēmēji sniedz visu 

nepieciešamo pieprasīto informāciju par 

savu rezultātu izmantošanu un izplatīšanu 

saskaņā ar dotācijas nolīgumu. Šādu 

informāciju dara publiski pieejamu, 

ievērojot saņēmēju likumīgās intereses. 

 

Grozījums Nr.  96 
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Regulas priekšlikums 

36. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

36. pants 36. pants 

Nodošana un licencēšana Nodošana un licencēšana 

1.  Saņēmēji var nodot īpašumtiesības 

uz saviem rezultātiem. Saņēmēji nodrošina, 

ka to saistības attiecas arī uz jauno 

īpašnieku un ka minētā īpašnieka 

pienākums ir nodot šīs saistības līdz ar 

jebkuru turpmāku nodošanu. 

1.  Saņēmēji var nodot īpašumtiesības 

uz saviem rezultātiem. Saņēmēji nodrošina, 

ka to saistības attiecas arī uz jauno 

īpašnieku un ka minētā īpašnieka 

pienākums ir nodot šīs saistības līdz ar 

jebkuru turpmāku nodošanu. 

2.  Ja vien attiecībā uz konkrēti 

norādītām trešām personām nav citas 

rakstiskas vienošanās vai ja vien tas nav 

neiespējams saskaņā ar piemērojamiem 

tiesību aktiem, saņēmēji, kuri plāno nodot 

īpašumtiesības uz rezultātiem, iepriekš par 

to paziņo jebkuram citam saņēmējam, 

kuram joprojām ir tiesības piekļūt 

rezultātiem. Šajā paziņojumā jāietver 

pietiekama informācija par jauno 

īpašnieku, lai saņēmējs varētu novērtēt 

ietekmi uz savām piekļuves tiesībām. 

2. Ja vien attiecībā uz konkrēti 

norādītām trešām personām un to 

subjektiem nav citas rakstiskas vienošanās 

vai ja vien tas nav neiespējams saskaņā ar 

piemērojamiem tiesību aktiem, saņēmēji, 

kuri plāno nodot īpašumtiesības uz 

rezultātiem, iepriekš par to paziņo 

jebkuram citam saņēmējam, kuram 

joprojām ir tiesības piekļūt rezultātiem. 

Šajā paziņojumā jāietver pietiekama 

informācija par jauno īpašnieku, lai 

saņēmējs varētu novērtēt ietekmi uz savām 

piekļuves tiesībām. 

Ja vien attiecībā uz konkrēti norādītām 

trešām personām nav citas rakstiskas 

vienošanās, saņēmējs var izteikt 

iebildumus pret nodošanu, ja tas var 

pierādīt, ka šī nodošana nelabvēlīgi 

ietekmēs tā piekļuves tiesības. Šajā 

gadījumā nodošanu nedrīkst veikt, kamēr 

nav panākta vienošanās starp attiecīgajiem 

saņēmējiem. 

Ja vien attiecībā uz konkrēti norādītām 

trešām personām un to subjektiem nav 

citas rakstiskas vienošanās, saņēmējs var 

izteikt iebildumus pret nodošanu, ja tas var 

pierādīt, ka šī nodošana nelabvēlīgi 

ietekmēs tā piekļuves tiesības. Šajā 

gadījumā nodošanu nedrīkst veikt, kamēr 

nav panākta vienošanās starp attiecīgajiem 

saņēmējiem. Dotācijas nolīgumā nosaka 

attiecīgos termiņus. 

3.  Saņēmēji var piešķirt licences par 

saviem rezultātiem vai citādi piešķirt 

tiesības tos izmantot, ja tas neietekmē viņu 

pienākumu izpildi. 

3.  Saņēmēji var piešķirt licences par 

saviem rezultātiem vai citādi piešķirt 

tiesības tos izmantot, ja tas neietekmē viņu 

pienākumu izpildi. 

4.  Pamatotos gadījumos dotācijas 

nolīgumā paredz tiesības iebilst pret 

rezultātu nodošanu vai ekskluzīvas licences 

piešķiršanu attiecībā uz rezultātiem, ja: 

4.  Pamatotos gadījumos dotācijas 

nolīgumā paredz Komisijai tiesības iebilst 

pret rezultātu nodošanu vai ekskluzīvas 

licences piešķiršanu attiecībā uz 

rezultātiem, ja: 

(a) saņēmējiem, kuri rada rezultātus, ir (a) saņēmējiem, kuri rada rezultātus, ir 
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piešķirts Savienības finansējums; piešķirts Savienības finansējums; 

(b) īpašumtiesības nodotas vai licence 

piešķirta tiesību subjektam, kas iedibināts 

valstī, kas nav asociētā trešā valsts; un 

(b) īpašumtiesības nodotas vai licence 

piešķirta tiesību subjektam, kas iedibināts 

valstī, kas nav asociētā trešā valsts; un 

(c) īpašumtiesību nodošana vai 

licences piešķiršana nav notikusi atbilstīgi 

Savienības interesēm. 

(c) īpašumtiesību nodošana vai 

licences piešķiršana nav notikusi atbilstīgi 

Savienības interesēm. 

 Veicina tehnoloģiju nodošanas nolīgumu 

slēgšanu. 

Ja piemērojamas tiesības iebilst, saņēmējs 

par to iepriekš paziņo. Ja ir ieviesti 

pasākumi Savienības interešu aizsardzībai, 

no tiesībām iebilst var rakstiski atteikties 

attiecībā uz nodošanu vai licenču 

piešķiršanu konkrēti noteiktiem tiesību 

subjektiem. 

Ja piemērojamas tiesības iebilst, saņēmējs 

par to iepriekš paziņo. Ja ir ieviesti 

pasākumi Savienības interešu aizsardzībai, 

no tiesībām iebilst var rakstiski atteikties 

attiecībā uz nodošanu vai licenču 

piešķiršanu konkrēti noteiktiem tiesību 

subjektiem. 

 

Grozījums Nr.  97 

 

Regulas priekšlikums 

37. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37. pants 37. pants 

Piekļuves tiesības Piekļuves tiesības 

1.  Piemēro šādus piekļuves tiesību 

principus: 

1.  Piemēro šādus piekļuves tiesību 

principus: 

(a)  pieprasījumu par piekļuves tiesību 

izmantošanu vai atteikšanos no šādām 

tiesībām iesniedz rakstiski; 

(a) pieprasījumu par piekļuves tiesību 

izmantošanu vai atteikšanos no šādām 

tiesībām iesniedz rakstiski; 

(b)  ja vien ar tiesību piešķīrēju nav 

citas vienošanās, piekļuves tiesības 

neietver tiesības uz apakšlicenci; 

(b) ja vien ar tiesību piešķīrēju nav 

citas vienošanās, piekļuves tiesības 

neietver tiesības uz apakšlicenci; 

(c)  pirms pievienošanās dotācijas 

nolīgumam saņēmēji informē viens otru 

par jebkādiem ierobežojumiem, kas saistīti 

ar piekļuves piešķiršanu iepriekš uzkrātām 

zināšanām; 

(c) pirms pievienošanās dotācijas 

nolīgumam saņēmēji informē viens otru 

par jebkādiem ierobežojumiem, kas saistīti 

ar piekļuves piešķiršanu iepriekš uzkrātām 

zināšanām; 

(d)  ja saņēmējs vairs nav iesaistīts 

darbībā, tas neietekmē saņēmēja 

pienākumus piešķirt piekļuvi; 

(d) ja saņēmējs vairs nav iesaistīts 

darbībā, tas neietekmē saņēmēja 

pienākumus piešķirt piekļuvi; 

(e)  ja saņēmējs nepilda savus (e) ja saņēmējs nepilda savus 
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pienākumus, saņēmēji var vienoties, ka tam 

vairs nav piekļuves tiesību. 

pienākumus, saņēmēji var vienoties, ka tam 

vairs nav piekļuves tiesību. 

2.  Saņēmēji piešķir piekļuves tiesības 

šādi: 

2. Saņēmēji piešķir piekļuves tiesības 

šādi: 

(a)  attiecībā uz saviem rezultātiem, 

nepieprasot autoratlīdzību, jebkuram citam 

darbībā iesaistītam saņēmējam, kuram tie 

vajadzīgi savu uzdevumu izpildei; 

(a) attiecībā uz saviem rezultātiem, 

nepieprasot autoratlīdzību, jebkuram citam 

darbībā iesaistītam saņēmējam, kuram tie 

vajadzīgi savu uzdevumu izpildei; 

(b)  ievērojot visus 1. punkta c) 

apakšpunktā minētos ierobežojumus, 

attiecībā uz savām iepriekš uzkrātām 

zināšanām jebkuram citam darbībā 

iesaistītam saņēmējam, kuram tie vajadzīgi 

savu uzdevumu izpildei; šādu piekļuvi 

piešķir, nepieprasot autoratlīdzību, ja vien 

saņēmēji, pirms tie pievienojas dotācijas 

nolīgumam, nav vienojušies citādi; 

(b) ievērojot visus 1. punkta c) 

apakšpunktā minētos ierobežojumus, 

attiecībā uz savām iepriekš uzkrātām 

zināšanām jebkuram citam darbībā 

iesaistītam saņēmējam, kuram tie vajadzīgi 

savu uzdevumu izpildei; šādu piekļuvi 

piešķir, nepieprasot autoratlīdzību, ja vien 

saņēmēji, pirms tie pievienojas dotācijas 

nolīgumam, nav vienojušies citādi; 

(c)  attiecībā uz saviem rezultātiem, un, 

ievērojot visus 1. punkta c) apakšpunktā 

minētos ierobežojumus, arī savām iepriekš 

uzkrātām zināšanām, jebkuram citam 

darbībā iesaistītam saņēmējam, kuram tie 

vajadzīgi savu uzdevumu izpildei; šo 

piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 

pamatotiem nosacījumiem, par kuriem 

jāvienojas. 

(c) attiecībā uz saviem rezultātiem, un, 

ievērojot visus 1. punkta c) apakšpunktā 

minētos ierobežojumus, arī savām iepriekš 

uzkrātām zināšanām, jebkuram citam 

darbībā iesaistītam saņēmējam, kuram tie 

vajadzīgi savu uzdevumu izpildei; šo 

piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 

pamatotiem nosacījumiem, par kuriem 

jāvienojas. 

(3)  Ja vien saņēmēji nav vienojušies 

citādi, piekļuvi saviem rezultātiem, un, 

ievērojot visus 1. punkta c) apakšpunktā 

minētos ierobežojumus, arī savām iepriekš 

uzkrātām zināšanām, tie piešķir tiesību 

subjektam, 

3. Ja vien saņēmēji nav vienojušies 

citādi, piekļuvi saviem rezultātiem, un, 

ievērojot visus 1. punkta c) apakšpunktā 

minētos ierobežojumus, arī savām iepriekš 

uzkrātām zināšanām, tie piešķir tiesību 

subjektam, 

(a)  kas ir iedibināts dalībvalstī vai 

asociētajā valstī; 

(a) kas ir iedibināts dalībvalstī vai 

asociētajā valstī; 

(b)  kas atrodas cita saņēmēja tiešā vai 

netiešā kontrolē vai tādā pašā tiešā vai 

netiešā kontrolē, kādā ir minētais saņēmējs, 

vai arī tieši vai netieši kontrolē minēto 

saņēmēju, un 

(b) kas atrodas cita saņēmēja tiešā vai 

netiešā kontrolē vai tādā pašā tiešā vai 

netiešā kontrolē, kādā ir minētais saņēmējs, 

vai arī tieši vai netieši kontrolē minēto 

saņēmēju, un 

(c)  kam ir vajadzīga piekļuve minētā 

saņēmēja rezultātu izmantošanai. 

(c) kam ir vajadzīga piekļuve minētā 

saņēmēja rezultātu izmantošanai. 

Piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 

pamatotiem nosacījumiem, par kuriem 

jāvienojas. 

Piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 

pamatotiem nosacījumiem, par kuriem 

jāvienojas. 
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4.  Pieprasījumu par piekļuves 

piešķiršanu izmantošanas nolūkā var 

iesniegt ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 

darbības beigām, ja vien saņēmēji 

nevienojas par citu termiņu. 

4. Pieprasījumu par piekļuves 

piešķiršanu izmantošanas nolūkā var 

iesniegt ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 

darbības beigām, ja vien saņēmēji 

nevienojas par citu termiņu. 

5.  Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, piekļuvi saviem rezultātiem, 

nepieprasot autoratlīdzību, piešķir 

Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 

vai aģentūrām Savienības rīcībpolitikas vai 

programmu izstrādei, īstenošanai vai 

uzraudzībai. Piekļuvi izmanto tikai 

nekomerciālos un ar konkurenci nesaistītos 

nolūkos. 

5.  Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, piekļuvi saviem rezultātiem, 

nepieprasot autoratlīdzību, piešķir 

Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 

vai aģentūrām Savienības rīcībpolitikas vai 

programmu izstrādei, īstenošanai vai 

uzraudzībai. Piekļuvi izmanto tikai 

nekomerciālos un ar konkurenci nesaistītos 

nolūkos, ņemot vērā saņēmēju leģitīmās 

intereses . 

 Tādas piekļuves tiesības neaptver 

dalībnieku iepriekš uzkrātās zināšanas. 

Darbībās, kas ietilpst kopā “Iekļaujoša un 

droša sabiedrība”, intervences jomā 

“Aizsardzība un drošība”, saņēmēji, kas 

saņēmuši Savienības finansējumu, piekļuvi 

saviem rezultātiem, nepieprasot 

autoratlīdzību, arī piešķir dalībvalstu valsts 

iestādēm to rīcībpolitikas vai programmu 

izstrādei, īstenošanai vai uzraudzībai šajā 

jomā. Piekļuvi izmanto tikai nekomerciālos 

un ar konkurenci nesaistītos nolūkos un 

piešķir, pamatojoties uz divpusēju 

nolīgumu, kurā paredzēti īpaši nosacījumi 

ar mērķi nodrošināt, ka minētās tiesības 

izmantos vienīgi paredzētajā nolūkā un ka 

būs ieviesti atbilstīgi konfidencialitātes 

pienākumi. Dalībvalsts, kas izsaka 

pieprasījumu, Savienības iestādes, 

struktūras, biroji vai aģentūras, kas izsaka 

pieprasījumu, paziņo visām dalībvalstīm 

par tādiem pieprasījumiem. 

Darbībās, kas ietilpst kopā “Droša 

sabiedrība”, intervences jomā “Aizsardzība 

un drošība”, saņēmēji, kas saņēmuši 

Savienības finansējumu, piekļuvi saviem 

rezultātiem, nepieprasot autoratlīdzību, arī 

piešķir dalībvalstu valsts iestādēm to 

rīcībpolitikas vai programmu izstrādei, 

īstenošanai vai uzraudzībai šajā jomā. 

Piekļuvi izmanto tikai nekomerciālos un ar 

konkurenci nesaistītos nolūkos un piešķir, 

pamatojoties uz divpusēju nolīgumu, kurā 

paredzēti īpaši nosacījumi ar mērķi 

nodrošināt, ka minētās tiesības izmantos 

vienīgi paredzētajā nolūkā un ka būs 

ieviesti atbilstīgi konfidencialitātes 

pienākumi. Dalībvalsts, kas izsaka 

pieprasījumu, Savienības iestādes, 

struktūras, biroji vai aģentūras, kas izsaka 

pieprasījumu, paziņo visām dalībvalstīm 

par tādiem pieprasījumiem. 

6. Darba programmā var paredzēt 

papildu piekļuves tiesības. 

6. Vajadzības gadījumā darba 

programmā var paredzēt papildu piekļuves 

tiesības. 

 

Grozījums Nr.  98 

 

Regulas priekšlikums 

38. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

38. pants 38. pants 

Īpaši noteikumi par izmantošanu un 

izplatīšanu 

Īpaši noteikumi par izmantošanu un 

izplatīšanu 

Īpašus noteikumus par īpašumtiesībām, 

izmantošanu un izplatīšanu, nodošanu un 

licencēšanu, kā arī piekļuves tiesībām var 

paredzēt attiecībā uz ERC darbībām, 

mācību un mobilitātes darbībām, 

pirmskomercializācijas iepirkuma 

darbībām, inovatīvu risinājumu publiskā 

iepirkuma darbībām, programmas 

līdzfinansēšanas darbībām un koordinācijas 

un atbalsta darbībām. 

Īpašus noteikumus par izmantošanu un 

izplatīšanu, nodošanu un licencēšanu, kā 

arī piekļuves tiesībām var paredzēt 

attiecībā uz ERC darbībām, EIT darbībām, 

mācību un mobilitātes darbībām, 

pirmskomercializācijas iepirkuma 

darbībām, inovatīvu risinājumu publiskā 

iepirkuma darbībām, programmas 

līdzfinansēšanas darbībām un koordinācijas 

un atbalsta darbībām. 

Šie īpašie noteikumi nemaina attiecībā uz 

atvērto piekļuvi paredzētos pienākumus. 

Šie īpašie noteikumi nemaina attiecībā uz 

atvērto piekļuvi paredzētos pienākumus un 

principus, kas minēti 10. pantā. 

 

Grozījums Nr.  99 

 

Regulas priekšlikums 

39. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

39. pants 39. pants 

Godalgas Godalgas 

1.  Ja vien šajā nodaļā nav noteikts 

citādi, Programmas godalgas piešķir un 

pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas 

IX sadaļu. 

1. Ja vien šajā nodaļā nav noteikts 

citādi, Programmas godalgas piešķir un 

pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas 

IX sadaļu. 

2.  Ja vien darba programmā vai 

konkursa nolikumā nav paredzēts citādi, 

konkursā var piedalīties ikviens tiesību 

subjekts neatkarīgi no tā iedibināšanas 

vietas. 

2. Ja vien darba programmā vai 

konkursa nolikumā nav paredzēts citādi, 

konkursā var piedalīties ikviens tiesību 

subjekts neatkarīgi no tā iedibināšanas 

vietas. 

3. Komisija vai finansēšanas struktūra 

godalgas var organizēt kopā ar: 

3. Vajadzības gadījumā Komisija vai 

finansēšanas struktūra godalgas var 

organizēt kopā ar: 

(a) citām Savienības struktūrām; (a) citām Savienības struktūrām; 

(b) trešām valstīm, arī to zinātniskām 

un tehnoloģiju organizācijām vai 

(b) trešām valstīm, arī to zinātniskām 

un tehnoloģiju organizācijām vai 
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aģentūrām; aģentūrām; 

(c) starptautiskām organizācijām; vai (c) starptautiskām organizācijām; vai 

(d) bezpeļņas tiesību subjektiem. (d) bezpeļņas tiesību subjektiem. 

4. Darba programmā vai konkursa 

nolikumā var noteikt pienākumus attiecībā 

uz komunikāciju, izmantošanu un 

izplatīšanu. 

4. Darba programmā vai konkursa 

nolikumā nosaka pienākumus attiecībā uz 

komunikāciju, īpašumtiesībām, piekļuves 

tiesībām, kā arī izmantošanu un 

izplatīšanu, tostarp nosakot licencēšanas 

noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  100 

 

Regulas priekšlikums 

42. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

42. pants 42. pants 

“Apvārsnis Eiropa” un EIC apvienotais 

finansējums 

“Apvārsnis Eiropa” un EIC apvienotais 

finansējums 

1.  “Apvārsnis Eiropa” vai EIC 

apvienotā finansējuma dotāciju un 

atmaksājamā avansa komponentus 

reglamentē 30.–33. pants. 

1. “Apvārsnis Eiropa” vai EIC 

apvienotā finansējuma dotāciju un 

atmaksājamā avansa komponentus 

reglamentē 30.–33. pants. 

2.  EIC apvienoto finansējumu īsteno 

saskaņā ar 43. pantu. Atbalstu kā EIC 

apvienoto finansējumu var piešķirt tik ilgi, 

kamēr vien darbību var finansēt kā 

finansējuma apvienošanas darbību vai kā 

finansēšanas un investīciju operāciju, kuru 

pilnībā nosedz InvestEU saistībā sniegtā 

ES garantija. Atkāpjoties no Finanšu 

regulas 209. panta, noteikumus, kas 

izklāstīti 2. punktā, jo īpaši a) un d) 

apakšpunktā, nepiemēro laikā, kad tiek 

piešķirts EIC apvienotais finansējums. 

2. EIC apvienoto finansējumu īsteno 

saskaņā ar 43. pantu. Atbalstu riskantajiem 

projektiem saskaņā ar EIC apvienoto 

finansējumu var piešķirt tik ilgi, kamēr 

vien darbību var finansēt kā finansējuma 

apvienošanas darbību vai kā finansēšanas 

un investīciju operāciju, kuru pilnībā 

nosedz InvestEU saistībā sniegtā ES 

garantija. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

209. panta, noteikumus, kas izklāstīti 2. 

punktā, jo īpaši a) un d) apakšpunktā, 

nepiemēro laikā, kad tiek piešķirts EIC 

apvienotais finansējums. 

3. “Apvārsnis Eiropa” apvienoto 

finansējumu var piešķirt programmas 

līdzfinansēšanai, ja dalībvalstu un asociēto 

valstu kopīgajā programmā ir paredzēts 

izmantot finanšu instrumentus atsevišķi 

atlasītu darbību atbalstam. Šādu darbību 

izvērtēšanu un atlasi veic saskaņā ar 19., 

20., 23., 24., 25. un 26. pantu. “Apvārsnis 

3. “Apvārsnis Eiropa” apvienoto 

finansējumu var piešķirt programmas 

līdzfinansēšanai, ja dalībvalstu un asociēto 

valstu kopīgajā programmā ir paredzēts 

izmantot finanšu instrumentus atsevišķi 

atlasītu darbību atbalstam. Šādu darbību 

izvērtēšanu un atlasi veic saskaņā ar 11., 

19., 20., 24., 25., 26., 42.a un 43. pantu. 
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Eiropa” apvienotā finansējuma īstenošanas 

kārtība atbilst 29. panta noteikumiem pēc 

analoģijas ar 43. panta 9. punktu un 

papildu noteikumiem, kas izklāstīti darba 

programmā. 

“Apvārsnis Eiropa” apvienotā finansējuma 

īstenošanas kārtība atbilst 29. panta 

noteikumiem pēc analoģijas ar 43. panta 9. 

punktu un pamatotiem papildu 

noteikumiem, kas izklāstīti darba 

programmā. 

4. Atmaksājumus, tostarp 

atmaksājamo avansu un ieņēmumus no 

“Apvārsnis Eiropa” un EIC apvienotā 

finansējuma, uzskata par iekšējiem 

piešķirtajiem ieņēmumiem saskaņā ar 

Finanšu regulas 21. panta 3. punkta 

f) apakšpunktu un 21. panta 4. punktu. 

4. Atmaksājumus, tostarp 

atmaksājamo avansu un ieņēmumus no 

“Apvārsnis Eiropa” un EIC apvienotā 

finansējuma, uzskata par iekšējiem 

piešķirtajiem ieņēmumiem saskaņā ar 

Finanšu regulas 21. panta 3. punkta 

f) apakšpunktu un 21. panta 4. punktu. 

5. “Apvārsnis Eiropa” un EIC 

apvienoto finansējumu piešķir tā, lai 

netiktu kropļota konkurence. 

5. Programmas "Apvārsnis Eiropa" 

un EIC apvienoto finansējumu piešķir tā, 

lai tiktu veicināta Savienības 

konkurētspēja, vienlaikus nepieļaujot 

konkurences traucējumus. 

 

Grozījums Nr.  101 

 

Regulas priekšlikums 

42.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 42.a pants 

 Pathfinder 

 1. Pathfinder nodrošina dotācijas 

progresīviem augsta riska projektiem, 

kuru mērķis ir panākt Eiropas Savienības 

stratēģisko autonomiju iespējami radikālu 

inovatīvu nākotnes tehnoloģiju jomā un 

jaunas tirgus iespējas. Sākumā Pathfinder 

nodrošina atbalstu agrīnos zinātniskās un 

tehnoloģiskās izpētes un izstrādes posmos, 

tostarp koncepcijas pierādīšanai un 

prototipiem tehnoloģijas validācijai. 

 Pathfinder galvenokārt īsteno, rīkojot 

atklātu uzaicinājumu iesniegt augšupējus 

priekšlikumus, paredzot noteiktus 

piedāvājumu iesniegšanas termiņus gadā, 

kā arī tas risinās konkurētspējas 

veicināšanas uzdevumus — izstrādāt 

stratēģiskos pamatmērķus1a, kas prasa 
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"dziļas tehnoloģijas" un radikālu 

domāšanu. Atlasītu projektu 

pārgrupēšana tematiskos vai 

mērķnoteiktos portfeļos ļaus noteikt darba 

kritisko masu, tehnoloģiju stratēģisko 

autonomiju ES līmenī un strukturēt 

jaunas daudznozaru pētniecības kopienas. 

 2. Pathfinder pārejas pasākumus 

īsteno, lai palīdzētu inovatoriem uzlabot 

komerciālās attīstības virzību Savienībā, 

piemēram, veicot demonstrējumus un 

priekšizpēti, lai novērtētu potenciālās 

uzņēmējdarbības iespējas un atbalstītu 

jaunu uzņēmumu izdalīšanu no jau 

esošiem uzņēmumiem (spin offs), kā arī 

jaunuzņēmumu izveidi. 

 (a)  Uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus publicēšanas datumu un 

saturu nosaka, ņemot vērā mērķus un 

budžetu, kas paredzēti darba programmā 

saistībā ar attiecīgo darbību portfeli; 

 (b)  dotācijas par fiksētu summu, kas 

nepārsniedz EUR 50 000, var piešķirt bez 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, lai 

tādā veidā veiktu steidzamas 

koordinācijas un atbalsta darbības, kuras 

paredzētas saņēmēju portfeļa kopienas 

stiprināšanai vai iespējamo no esošiem 

uzņēmumiem izdalīto jauno uzņēmumu 

(spin-off) vai tirgus izveidē būtisku 

inovāciju potenciāla novērtēšanai. 

 3.  Uz EIC Patffinder attiecas līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, 

kas definēti 25. pantā. 

 __________________ 

 1a Tās var ietvert tādas tēmas kā 

mākslīgais intelekts, kvantu tehnoloģijas, 

biokontrole vai otrās paaudzes digitāli 

dvīņi, vai jebkuru citu tēmu, kas apzināta 

“Eiropas apvāršņa” stratēģiskās 

plānošanas kontekstā (tostarp ar 

dalībvalstīm tīklotās programmās). 

 

Grozījums Nr.  102 
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Regulas priekšlikums 

43. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

43. pants 43. pants 

EIC "Accelerator" Accelerator 

1. EIC “Accelerator” saņēmējs ir 

tiesību subjekts, kas kvalificējas kā 

jaunuzņēmums, MVU vai vidējas 

kapitalizācijas uzņēmums, kas iedibināts 

dalībvalstī vai asociētajā valstī. 

Priekšlikumu var iesniegt saņēmējs vai 

viena vai vairākas fiziskas personas vai 

tiesību subjekti, kas vēlas izveidot vai 

atbalstīt minēto saņēmēju. 

1. EIC “Accelerator” saņēmējs ir 

tiesību subjekts, kas kvalificējas kā 

jaunuzņēmums, augošs jaunzņēmums, 

MVU vai vidējas kapitalizācijas 

uzņēmums, kas iedibināts dalībvalstī vai 

asociētajā valstī. Priekšlikumu var iesniegt 

saņēmējs vai viena vai vairākas fiziskas 

personas vai tiesību subjekti, kas vēlas 

izveidot vai atbalstīt minēto saņēmēju. 

2.  Ar vienu piešķiršanas lēmumu var 

paredzēt un nodrošināt finansējumu 

attiecībā uz visiem Savienības ieguldījuma 

veidiem, kas paredzēti EIC apvienotajā 

finansējumā. 

2. Ar vienu piešķiršanas lēmumu var 

paredzēt un nodrošināt finansējumu 

attiecībā uz visiem Savienības ieguldījuma 

veidiem, kas paredzēti EIC apvienotajā 

finansējumā. 

3.  Priekšlikumus pēc to individuālās 

vērtības vērtē atsevišķi neatkarīgi eksperti 

un, pamatojoties uz 24. un 26. pantu, atlasa 

pēc ikgadējā atklātā uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus atbilstīgi 4. punktam. 

3. Priekšlikumus pēc to individuālās 

vērtības vērtē atsevišķi neatkarīgi eksperti 

un, pamatojoties uz 24. un 26. pantu, atlasa 

pēc ikgadējā atklātā uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus atbilstīgi 4. punktam. 

4.  Piešķiršanas kritēriji ir šādi: 4. Piešķiršanas kritēriji ir šādi: 

–  izcilība; – izcilība; 

– ietekme; – ietekme un ES pievienotā vērtība ; 

–  darbības riska pakāpe un vajadzība 

pēc Savienības finansējuma. 

– darbības riska pakāpe un vajadzība 

pēc Savienības finansējuma. 

5. Vienojoties ar attiecīgajiem 

pieteikuma iesniedzējiem, Komisija vai 

finansēšanas struktūras, kas īsteno 

“Apvārsnis Eiropa”, var tieši iesniegt 

izvērtēšanai saskaņā ar pēdējo izvērtēšanas 

kritēriju priekšlikumu ar inovāciju un 

ieviešanu tirgū saistītai darbībai, kas jau 

atbilst pirmajiem diviem kritērijiem, un 

šajā nolūkā ievēro šādus kumulatīvos 

nosacījumus: 

5. Vienojoties ar attiecīgajiem 

pieteikuma iesniedzējiem, Komisija vai 

finansēšanas struktūras, kas īsteno 

“Apvārsnis Eiropa” (tostarp EIT un ZIK), 

var tieši iesniegt izvērtēšanai saskaņā ar 

pēdējo izvērtēšanas kritēriju priekšlikumu 

ar inovāciju un ieviešanu tirgū, īpaši 

Savienības tirgū, saistītai darbībai, kas jau 

atbilst pirmajiem diviem kritērijiem, un 

šajā nolūkā ievēro šādus kumulatīvos 

nosacījumus: 

– priekšlikumam jāizriet no jebkuras 

citas darbības, ko finansē programmā 

“Apvārsnis 2020” vai šajā Programmā, vai 

– priekšlikumam jāizriet no jebkuras 

citas darbības, ko finansē programmā 

“Apvārsnis 2020” vai šajā Programmā, vai 
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no valsts programmas, kas ir līdzīga EIC 

“Pathfinder” un ko Komisija ir atzinusi 

par tādu, 

no valsts programmas, ko Komisija ir 

atzinusi par atbilstošu EIC prasībām,  

–  tai jābūt balstītai uz iepriekšējā 

projekta pārskatu, kurā novērtēta 

priekšlikuma izcilība un ietekme, un jābūt 

ievērotiem nosacījumiem un procesiem, 

kuri sīkāk izklāstīti darba programmā. 

– tai jābūt balstītai uz iepriekšējā 

projekta pārskatu, kurā novērtēta 

priekšlikuma izcilība un ietekme, un jābūt 

ievērotiem nosacījumiem un procesiem, 

kuri sīkāk izklāstīti darba programmā. 

6.  Izcilības zīmogu var piešķirt, ja ir 

izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: 

6. Izcilības zīmogu var piešķirt, ja ir 

izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: 

–  saņēmējs ir jaunuzņēmums vai 

MVU, 

– saņēmējs ir jaunuzņēmums vai 

MVU, 

–  priekšlikums ir atbalsttiesīgs un 

sasniedzis piemērojamās sliekšņa vērtības 

attiecībā uz pirmajiem diviem 4. punktā 

minētajiem piešķiršanas kritērijiem, 

– priekšlikums ir atbalsttiesīgs un 

sasniedzis piemērojamās sliekšņa vērtības 

attiecībā uz pirmajiem diviem 4. punktā 

minētajiem piešķiršanas kritērijiem, 

–  attiecībā uz pasākumiem, kuri 

varētu būt atbalsttiesīgi ar inovāciju saistītā 

darbībā. 

– attiecībā uz pasākumiem, kuri 

varētu būt atbalsttiesīgi ar inovāciju saistītā 

darbībā. 

7. Attiecībā uz priekšlikumu, kas 

saņēmuši pozitīvu vērtējumu, neatkarīgi 

eksperti ierosina atbilstīgu EIC apvienoto 

finansējumu, pamatojoties uz radītajiem 

riskiem un resursiem, kā arī laiku, kas 

vajadzīgs, lai inovāciju laistu tirgū un 

ieviestu plašāk. 

7. Attiecībā uz priekšlikumu, kas 

saņēmuši pozitīvu vērtējumu, neatkarīgi 

eksperti ierosina atbilstīgu EIC apvienoto 

finansējumu, pamatojoties uz radītajiem 

riskiem un resursiem, kā arī laiku, kas 

vajadzīgs, lai inovāciju laistu tirgū un 

ieviestu plašāk. 

Pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, ņemot 

vērā Savienības rīcībpolitikas mērķu 

izpildi, Komisija var noraidīt priekšlikumu, 

ko neatkarīgi eksperti novērtējuši atzinīgi. 

Pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, ņemot 

vērā Savienības rīcībpolitikas mērķu 

neizpildi, Komisija var noraidīt 

priekšlikumu, ko neatkarīgi eksperti 

novērtējuši atzinīgi. 

8.  Dotācijas vai atmaksājamā avansa 

komponents no apvienotā finansējuma 

nepārsniedz 70 % no atlasītās inovācijas 

darbības izmaksām. 

8. Dotācijas vai atmaksājamā avansa 

komponents no apvienotā finansējuma 

nepārsniedz 70 % no atlasītās inovācijas 

darbības izmaksām. 

9.  EIC apvienotā finansējuma pašu 

kapitāla un atmaksājamā atbalsta 

komponentu īstenošanas kārtību sīki 

izklāsta lēmumā [Īpašā programma]. 

9. EIC apvienotā finansējuma pašu 

kapitāla un atmaksājamā atbalsta 

komponentu īstenošanas kārtību sīki 

izklāsta lēmumā [Īpašā programma]. 

10. Līgumā par atlasīto darbību nosaka 

konkrētus starpmērķus un atbilstošo 

priekšfinansējumu un maksājumus, kas 

veicami kā atsevišķas iemaksas no EIC 

apvienotā finansējuma. 

10. Līgumā par atlasīto darbību nosaka 

konkrētus izmērāmus starpmērķus un 

atbilstošo priekšfinansējumu un 

maksājumus, kas veicami kā atsevišķas 

iemaksas no EIC apvienotā finansējuma. 
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Pasākumus, kas atbilst kādai inovācijas 

darbībai, var sākt īstenot un dotācijas 

pirmo priekšfinansējuma maksājumu vai 

atmaksājamo avansu var izmaksāt pirms 

citu piešķirtā EIC apvienotā finansējuma 

komponentu apgūšanas. Attiecībā uz šo 

komponentu apgūšanu ņem vērā līgumā 

paredzētos konkrētos starpmērķus. 

Pasākumus, kas atbilst kādai inovācijas 

darbībai, var sākt īstenot un dotācijas 

pirmo priekšfinansējuma maksājumu vai 

atmaksājamo avansu var izmaksāt pirms 

citu piešķirtā EIC apvienotā finansējuma 

komponentu apgūšanas. Attiecībā uz šo 

komponentu apgūšanu ņem vērā līgumā 

paredzētos konkrētos starpmērķus. 

11. Saskaņā ar līgumu darbību aptur, 

groza vai izbeidz, ja starpmērķi nav 

sasniegti. To var izbeigt arī tad, ja nav 

izdevies nodrošināt plānoto ieviešanu tirgū. 

11. Saskaņā ar līgumu darbību aptur, 

groza vai izbeidz, ja izmērāmi starpmērķi 

nav sasniegti. To var izbeigt arī tad, ja nav 

izdevies nodrošināt plānoto ieviešanu 

tirgū, īpaši Savienības tirgū. 

Pēc projektu pārskatīšanas, ko veic ārējie 

neatkarīgie eksperti, Komisija var pieņemt 

lēmumu palielināt EIC apvienoto 

finansējumu. 

Pēc projektu pārskatīšanas, ko veic ārējie 

neatkarīgie eksperti, Komisija var pieņemt 

lēmumu palielināt EIC apvienoto 

finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  103 

 

Regulas priekšlikums 

43.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 43.a pants 

 Pakāpeniska inovācija MVU 

 Papildus EIC instrumentiem centrāli 

pārvalda un īsteno īpašu MVU paredzētu 

instrumentu pakāpeniskai to inovācijai, ar 

ko atbalsta vienam saņēmējam paredzētas 

dotācijas pētniecības un izstrādes 

darbībām visās kopās, izmantojot 

augšupēju pieeju un visu laiku atvērtu 

uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, kas 

pielāgots MVU vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  104 

 

Regulas priekšlikums 

44. pants 



 

PE625.305v02-00 104/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

44. pants 44. pants 

Ārējo ekspertu iecelšana Neatkarīgu ārējo ekspertu iecelšana 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 237. 

panta 3. punkta, ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir pamatoti un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

237. panta 3. punkta, izņēmuma gadījumos 

neatkarīgus ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību tikai tad, ja uzaicinājumā 

izteikt ieinteresētību nav identificēti 

piemēroti ārējie eksperti. Ārējo ekspertu 

izraudzīšanās bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību ir pienācīgi jāpamato, un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. Šiem 

ekspertiem jāapliecina sava neatkarība un 

spēja atbalstīt “Apvārsnis Eiropa” 

ilgtermiņa mērķus. 

 1.a Neatkarīgus ārējos ekspertus 

izvēlas, ņemot vērā viņu prasmju, 

pieredzes un zināšanu atbilstību viņiem 

uzticētajiem uzdevumiem. Ieceļot 

neatkarīgus ārējos ekspertus, Komisija vai 

Savienības finansēšanas struktūra cenšas 

panākt, lai ekspertu grupā un vērtēšanas 

grupās būtu līdzsvarota specializācijas, 

ģeogrāfiskā, dzimumu un organizācijas 

veida pārstāvība. 

2. Saskaņā ar Finanšu regulas 237. 

panta 2. un 3. punktu ārējie eksperti saņem 

atlīdzību, pamatojoties uz standarta 

nosacījumiem. Ja tas ir pamatoti, var 

noteikt, jo īpaši konkrētiem augsta līmeņa 

ekspertiem, atbilstīgu atlīdzības līmeni, 

kas nav paredzēts standarta nosacījumos, 

bet kas pamatojas uz attiecīgajiem tirgus 

standartiem. 

2. Saskaņā ar Finanšu regulas 237. 

panta 2. un 3. punktu neatkarīgi ārējie 

eksperti saņem atlīdzību, pamatojoties uz 

standarta nosacījumiem. 

3. Papildus Finanšu regulas 38. panta 

2. un 3. punktam to ārējo ekspertu vārdus, 

kuri izvērtē dotāciju pieteikumus un kuri ir 

iecelti amatā kā privātpersonas, līdz ar to 

ekspertīzes jomu vismaz reizi gadā publicē 

Komisijas vai finansēšanas struktūras 

tīmekļa vietnē. Šādu informāciju vāc, 

apstrādā un publicē saskaņā ar ES datu 

aizsardzības noteikumiem. 

3. Papildus Finanšu regulas 38. panta 

2. un 3. punktam to neatkarīgo ārējo 

ekspertu vārdus, kuri izvērtē dotāciju 

pieteikumus un kuri ir iecelti amatā kā 

privātpersonas, līdz ar to ekspertīzes jomu 

vismaz reizi gadā publicē Komisijas vai 

finansēšanas struktūras tīmekļa vietnē. 

Šādu informāciju vāc, apstrādā un publicē 

saskaņā ar ES datu aizsardzības 
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noteikumiem. 

 3.a Komisija vai attiecīgā 

finansēšanas struktūra nodrošina, ka 

eksperts, kas nonācis interešu konfliktā 

saistībā ar jautājumu, par kuru tiek 

prasīts eksperta atzinums, nevērtē 

konkrēto jautājumu, nekonsultē par to vai 

nesniedz palīdzību saistībā ar to. 

 3.b Lai garantētu, ka novērtējums ir 

kvalitatīvs, katrai vērtēšanas darbībai 

nodrošina pietiekamu skaits ekspertu. 

 3.c Reizi gadā Eiropas Parlamentam 

un Padomei sniedz ziņojumu par visu 

neatkarīgo un ārējo ekspertu atlīdzības 

līmeni. To sedz no Programmas 

administratīvajiem izdevumiem. 

 

Grozījums Nr.  105 

 

Regulas priekšlikums 

45. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

45. pants 45. pants 

Uzraudzība un ziņošana Uzraudzība un ziņošana 

 1. Komisija katru gadu veic 

pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, 

tās īpašās programmas un EIT pasākumu 

īstenošanas uzraudzību. Gada 

uzraudzības ziņojumos iekļauj: 

1. Regulas V pielikumā papildus 

ietekmes ceļu rādītājiem ir noteikti 

rādītāji, ar kuriem ziņo par Programmas 

virzību 3. pantā izklāstīto mērķu 

sasniegšanā. 

(i) rādītājus, kas liecina par virzību uz 

3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanu, kas 

noteikti V pielikumā līdztekus  ietekmes 

ceļiem; 

 (ii) informāciju par to, kā tiek īstenoti 

finansēšanas principi un progresīvi 

jautājumi, kas jo īpaši noteikti 6.a pantā, 

piemēram, sociālo un humanitāro zinātņu 

integrācijas līmenis, attiecība starp 

zemāku un augstāku tehnoloģiskās 

gatavības līmeni (TGL) sadarbīgajā 

pētniecībā, paplašināšanās valsts iesaiste, 

paplašināšanās valstu saraksta 
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aktualizācija darba programmās, 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

plaisas samazināšana, sadarbīgo projektu 

ģeogrāfiskais aptvērums, pētnieku algas, 

divu posmu iesniegšanas un novērtēšanas 

procedūru izmantošana, novērtējumu 

pārskatīšanas iespēju izmantošana un 

sūdzību daudzums, klimata jautājumu 

integrācija un ar to saistītās izmaksas, 

MVU līdzdalība, tostarp salīdzinājumā ar 

līdzīgiem valsts instrumentiem, kas 

paredzēti tieši MVU, privātā sektora 

iesaistīšanās, progress dzimumu 

līdztiesības sasniegšanā, izcilības zīmogi, 

publiskās un privātās partnerības, kā arī 

papildu privātā un publiskā finansējuma 

sviras efekts, papildu un kumulatīvais 

finansējums no citiem Savienības 

fondiem, jo īpaši sinerģijas ar IV 

pielikumā minētajām programmām, 

pētniecības infrastruktūru izmantošana, 

ko atbalsta citas Savienības finansējuma 

programmas, paātrinātās pieejas 

izmantošana attiecībā uz pētniecību un 

inovāciju, starptautiskās sadarbības 

līmenis un ietekme, savstarpīguma 

princips, pilsoņu un pilsoniskās 

sabiedrības līdzdalība gan valsts, gan 

Savienības līmenī; 

 (iii) izdevumu līmeņus pa intervences 

jomām, kā minēts I pielikumā, un 

progresīvos Programmas un EIT 

jautājumus, lai varētu veikt portfeļa 

analīzi un lai uzlabotu pārredzamību, 

jaunākos datus pieejamā veidā dara 

publiski pieejamus arī Komisijas tīmekļa 

vietnē; 

 (iv) pārlieku liela priekšlikumu skaita 

līmeni, jo īpaši priekšlikumu skaitu katrā 

budžeta pozīcijā un katrā intervences 

jomā, vidējo punktu skaitu, ko tie 

saņēmuši, priekšlikumu īpatsvaru virs un 

zem robežvērtībām. 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu 

attiecībā uz V pielikuma grozījumiem, lai 

papildinātu vai grozītu ietekmes ceļu 

rādītājus un vajadzības gadījumā noteiktu 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu 

attiecībā uz V pielikuma grozījumiem, lai 

papildinātu vai grozītu ietekmes ceļu 

rādītājus un vajadzības gadījumā noteiktu 
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atsauces vērtības un mērķrādītājus. atsauces vērtības un mērķrādītājus. 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 

Šim nolūkam Savienības līdzekļu 

saņēmējiem un (attiecīgā gadījumā) 

dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 

prasības. 

3. Darbības rezultātu paziņošanas 

sistēma nodrošina, ka Programmas 

īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 

vajadzīgie dati tiek vākti efektīvi, 

lietderīgi, savlaicīgi un, nepaaugstinot 

birokrātisko slogu saņēmējiem. Jo īpaši 

datus, kuri iegūti no projektiem, ko 

finansē no ERC, Eiropas partnerībām, 

EIC un EIT, iekļauj tajā pašā datubāzē, 

kurā datus no darbībām, kas tiek 

finansētas tieši saskaņā ar Programmu 

(t. i., E-CORDA datubāze) . 

 3.a Kvantitatīvos datus, cik vien 

iespējams, papildina ar Komisijas un 

Savienības vai valstu finansēšanas 

struktūru sagatavotu kvalitatīvu analīzi. 

 

Grozījums Nr.  106 

 

Regulas priekšlikums 

46. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

46. pants 46. pants 

Informēšana, komunikācija, reklamēšana, 

izplatīšana un izmantošana 

Informēšana, komunikācija, reklamēšana, 

izplatīšana un izmantošana 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 

atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 

nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 

to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 

dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 

līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 

informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 

un samērīga. 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 

atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 

nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 

to rezultātu, kā arī balvu popularizēšanā), 

sniedzot dažādām auditorijām, tostarp 

plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, 

mērķorientētu informāciju, kas ir 

konsekventa, lietderīga un samērīga. 

2. Komisija rīko informācijas un 

komunikācijas pasākumus par Programmu, 

tās darbībām un rezultātiem. Programmai 

piešķirtie finanšu resursi veicina arī 

Savienības politisko prioritāšu 

korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs 

prioritātes saistītas ar 3. pantā minētajiem 

mērķiem. 

2. Komisija rīko informācijas un 

komunikācijas pasākumus par Programmu, 

tās darbībām un rezultātiem. Jo īpaši tā 

sniedz savlaicīgu un pilnīgu informāciju 

dalībvalstīm un saņēmējiem. 

3. Komisija izveido arī izplatīšanas un 3. Komisija izveido arī izplatīšanas un 
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izmantošanas stratēģiju, lai palielinātu tādu 

Programmas pētniecības un inovācijas 

rezultātu un zināšanu pieejamību un 

izplatīšanu, kas palīdzēs paātrināt 

izmantošanu ceļā uz iekļūšanu tirgū un 

palielināt Programmas ietekmi. 

Programmai piešķirtie finanšu resursi 

veicina arī Savienības politisko prioritāšu 

korporatīvo komunikāciju, kā arī 

informēšanas, komunikācijas, publicitātes, 

izplatīšanas un izmantošanas pasākumus, 

ciktāl tie saistīti ar 3. pantā minētajiem 

mērķiem. 

izmantošanas stratēģiju, lai palielinātu tādu 

Programmas pētniecības un inovācijas 

rezultātu un zināšanu pieejamību un 

izplatīšanu, kas palīdzēs paātrināt 

izmantošanu ceļā uz iekļūšanu tirgū, īpaši 

Savienības tirgū, un palielināt Programmas 

ietekmi. Programmai piešķirtie finanšu 

resursi veicina arī Savienības politisko 

prioritāšu korporatīvo komunikāciju, kā arī 

informēšanas, komunikācijas, publicitātes, 

izplatīšanas un izmantošanas pasākumus, 

ciktāl tie saistīti ar 3. pantā minētajiem 

mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  107 

 

Regulas priekšlikums 

47. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

47. pants 47. pants 

Programmas izvērtēšana Programmas izvērtēšana 

1. Programmas izvērtēšanu veic 

savlaicīgi, lai tās rezultātus varētu ņemt 

vērā lēmumu pieņemšanas procesā 

attiecībā uz programmu, tai sekojošo 

programmu un citām iniciatīvām, kas 

attiecas uz pētniecību un inovāciju. 

1. Programmas izvērtēšanu veic 

savlaicīgi un rezultātus dara publiski 

pieejamus, lai varētu tos ņemt vērā 

lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz 

programmu, tai sekojošo programmu un 

citām iniciatīvām, kas attiecas uz 

pētniecību un inovāciju. 

 1.a Uzdevumus pilnībā izvērtē līdz 

2022. gada 31. decembrim, pirms tiek 

pieņemts jebkāds lēmums par jaunu 

uzdevumu izveidi vai virziena maiņu, 

uzdevumu izpildes izbeigšanu vai 

turpināšanu vai uzdevumiem atvēlētā 

budžeta palielināšanu. Uzdevumu 

izvērtēšanas rezultātus publisko un tajos 

ietver arī, bet ne tikai to atlases procesa 

un pārvaldības, mērķorientācijas un 

snieguma analīzi. 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

kopš programmas īstenošanas sākuma. 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā trīs gadus kopš 

programmas īstenošanas sākuma. Tajā 
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Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. 

ietver portfeļa analīzi un novērtējumu par 

iepriekšējo pamatprogrammu ilgtermiņa 

ietekmi, un tā veido pamatu, lai vajadzības 

gadījumā koriģētu Programmas īstenošanu 

un/vai pārskatītu Programmu. Ar to 

izvērtē programmas efektivitāti, lietderību, 

atbilstību, saskaņotību, sviras efektu, to, 

kā tā papildina citas Savienības un valsts 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansēšanas programmas, un Savienības 

pievienoto vērtību. Jo īpaši izvērtē no 

citām Savienības programmām pārnesto 

līdzekļu ietekmi. 

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 

ne vēlāk kā četrus gadus no 1. pantā 

norādītā termiņa beigām, Komisija pabeidz 

programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver 

iepriekšējo pamatprogrammu ilgtermiņa 

ietekmes novērtējumu. 

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 

ne vēlāk kā trīs gadus no 1. pantā norādītā 

termiņa beigām, Komisija pabeidz 

programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver 

iepriekšējo pamatprogrammu ilgtermiņa 

ietekmes novērtējumu. 

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai 

paziņo šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 

saviem apsvērumiem. 

4. Izvērtējumu rezultātus un 

secinājumus kopā ar saviem 

novērojumiem Komisija publicē un izplata 

un iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai.  

 

Grozījums Nr.  108 

 

Regulas priekšlikums 

48. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

48. pants 48. pants 

Revīzijas Revīzijas 

1. Programmas kontroles sistēma 

nodrošina pienācīgu līdzsvaru starp 

uzticamību un kontroli, ņemot vērā 

kontroles administratīvās un citas izmaksas 

visos līmeņos, īpaši attiecībā uz atbalsta 

saņēmējiem. 

1. Programmas kontroles sistēma 

nodrošina pienācīgu līdzsvaru starp 

uzticamību un kontroli, ņemot vērā 

kontroles administratīvās un citas izmaksas 

visos līmeņos, īpaši attiecībā uz atbalsta 

saņēmējiem. Revīzijas noteikumi ir 

skaidri, konsekventi un saskaņoti visā 

Programmas darbības laikā. 

2. Programmas revīzijas stratēģija ir 

balstīta uz finanšu revīziju, ko veic no 

2. Programmas revīzijas stratēģija ir 

balstīta uz finanšu revīziju, ko veic no 



 

PE625.305v02-00 110/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

visas Programmas iegūtā reprezentatīvā 

izdevumu paraugā. Minēto reprezentatīvo 

paraugu papildina ar izlasi, kuras pamatā ir 

ar izdevumiem saistītu risku novērtējums. 

Darbības, kam piešķir kopīgo finansējumu 

no dažādām Savienības programmām, 

revidē tikai vienu reizi, aptverot visas 

iesaistītās programmas un to attiecīgos 

piemērojamos noteikumus. 

visas Programmas iegūtā reprezentatīvā 

izdevumu paraugā. Minēto reprezentatīvo 

paraugu papildina ar izlasi, kuras pamatā ir 

ar izdevumiem saistītu risku novērtējums. 

Darbības, kam piešķir kopīgo finansējumu 

no dažādām Savienības programmām, 

revidē tikai vienu reizi, aptverot visas 

iesaistītās programmas un to attiecīgos 

piemērojamos noteikumus. 

3. Turklāt Komisija vai finansēšanas 

struktūra var paļauties uz apvienotām 

sistēmu revīzijām saņēmēju līmenī. Šie 

kombinētie pārskati iesniedzami pēc 

izvēles noteiktu veidu saņēmējiem, un tos 

veido sistēmu un procesu revīzija, ko 

papildina darījumu revīzija, ko veic 

kompetents neatkarīgs revidents, kurš ir 

kvalificēts veikt grāmatvedības dokumentu 

obligāto revīziju saskaņā ar Direktīvu 

2006/43/EK34. Komisija vai finansēšanas 

struktūra tās var izmantot, lai gūtu 

vispārējas ticamības apliecinājumu par 

izdevumu pareizu finanšu pārvaldību un lai 

pārskatītu ex post revīziju līmeni un 

atzinumus par finanšu pārskatiem. 

3. Turklāt Komisija vai finansēšanas 

struktūra var paļauties uz apvienotām 

sistēmu revīzijām saņēmēju līmenī. Šie 

kombinētie pārskati iesniedzami pēc 

izvēles noteiktu veidu saņēmējiem, un tos 

veido sistēmu un procesu revīzija, ko 

papildina darījumu revīzija, ko veic 

kompetents neatkarīgs revidents, kurš ir 

kvalificēts veikt grāmatvedības dokumentu 

obligāto revīziju saskaņā ar Direktīvu 

2006/43/EK34. Komisija vai finansēšanas 

struktūra tās var izmantot, lai gūtu 

vispārējas ticamības apliecinājumu par 

izdevumu pareizu finanšu pārvaldību un lai 

pārskatītu norādīto izmaksu attiecināmību 

un ex post revīziju līmeni un atzinumus par 

finanšu pārskatiem.. 

4. Saskaņā ar Finanšu regulas 

127. pantu Komisija vai finansēšanas 

iestāde var balstīties uz revīzijām par to 

Savienības iemaksu izmantošanu, kuras 

veikušas citas personas vai subjekti, tostarp 

tādi, kas nav Savienības iestāžu vai 

struktūru pilnvarotās personas vai subjekti. 

4. Saskaņā ar Finanšu regulas 

127. pantu Komisija vai finansēšanas 

iestāde balstās uz revīzijām par to 

Savienības iemaksu izmantošanu, kuras 

veikušas citas sertificētas personas vai 

subjekti, tostarp tādi, kas nav Savienības 

iestāžu vai struktūru pilnvarotās personas 

vai subjekti. 

5. Revīziju var veikt laikposmā līdz 

diviem gadiem pēc atlikuma maksājuma 

veikšanas. 

5. Revīziju var veikt laikposmā līdz 

diviem gadiem pēc projekta beigu datuma. 

 5.a Komisija publicē revīzijas 

vadlīnijas, kas izstrādātas sadarbībā ar 

Eiropas Revīzijas palātu. Revidenti 

nodrošina veiktās revīzijas pārredzamību, 

kā arī revīzijas noteikumu uzticamu un 

vienotu interpretāciju visā Programmas 

darbības laikā, lai nodrošinātu juridisko 

noteiktību. 

__________________ __________________ 



 

RR\1170302LV.docx 111/385 PE625.305v02-00 

 LV 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar 

ko paredz gada pārskatu un konsolidēto 

pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes 

Direktīvu 78/660/EEK un Padomes 

Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes 

Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 

9.6.2006., 87. lpp.). 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar 

ko paredz gada pārskatu un konsolidēto 

pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes 

Direktīvu 78/660/EEK un Padomes 

Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes 

Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 

9.6.2006., 87. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  109 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) I pīlārs. Atvērtā zinātne (1) I pīlārs. Izcilā un atvērtā zinātne 

 

Grozījums Nr.  110 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Eiropas Pētniecības padome: 

nodrošina pievilcīgu un elastīgu 

finansējumu, lai atsevišķi talantīgi un 

radoši pētnieki un to komandas varētu 

darboties visdaudzsološākajās zinātnes 

avangarda jomās, pamatojoties uz 

Savienības mēroga konkurenci. 

(a) Eiropas Pētniecības padome: 

nodrošina pievilcīgu un elastīgu 

finansējumu, lai atsevišķi talantīgi un 

radoši pētnieki, liekot uzsvaru uz 

jaunajiem pētniekiem, un to komandas 

varētu darboties visdaudzsološākajās 

zinātnes avangarda jomās, pamatojoties uz 

Savienības mēroga konkurenci. 

 

Grozījums Nr.  111 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības: nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 

mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības: nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 

mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 
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nozarēm un disciplīnām, kā arī strukturē un 

uzlabo pieņemšanas darbā, mācību un 

karjeras izaugsmes sistēmas institucionālā 

un valstu līmenī; tādējādi Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 

palīdz veidot Eiropas izcilās pētniecības 

vides pamatu, veicinot nodarbinātību, 

izaugsmi un investīcijas un risinot esošās 

un gaidāmās problēmas sabiedrībā. 

nozarēm un disciplīnām, kā arī strukturē un 

uzlabo pieņemšanas darbā, mācību un 

karjeras izaugsmes sistēmas institucionālā 

un valstu līmenī; tādējādi Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 

palīdz veidot Eiropas izcilās pētniecības 

vides pamatu visā Eiropā, veicinot 

nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas un 

risinot esošās un gaidāmās problēmas 

sabiedrībā. 

 

Grozījums Nr.  112 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: atbalsts izcilībai, 

nodrošinot pētnieku mobilitāti pāri 

robežām, nozarēm un disciplīnām; jaunu 

prasmju veicināšana, veicot pētnieku izcilu 

apmācību; cilvēkkapitāla un prasmju 

pilnveides stiprināšana visā Eiropas 

pētniecības telpā; sinerģijas uzlabošana un 

atvieglošana; saiknes ar sabiedrību 

veicināšana. 

Intervences jomas: atbalsts izcilībai, 

nodrošinot pētnieku mobilitāti pāri 

robežām, nozarēm un disciplīnām; jaunu 

prasmju veicināšana, veicot pētnieku izcilu 

apmācību; cilvēkresursu un prasmju 

pilnveides stiprināšana visā Eiropas 

pētniecības telpā; sinerģijas uzlabošana un 

atvieglošana; saiknes ar sabiedrību 

veicināšana. 

 

Grozījums Nr.  113 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) II pīlārs. Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja 

(2) II pīlārs. Globālās problēmas un 

Eiropas rūpniecības konkurētspēja 

 

Grozījums Nr.  114 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai maksimāli palielinātu ietekmi, elastību 

un sinerģiju, pētniecības un inovācijas 

pasākumi tiks organizēti piecās kopās, kas 

kopā un atsevišķi stimulēs sadarbību starp 

disciplīnām, nozarēm, politikas jomām, kā 

arī pārrobežu un starptautisku sadarbību. 

Lai maksimāli palielinātu ietekmi, elastību 

un sinerģiju, pētniecības un inovācijas 

pasākumi tiks organizēti sešās kopās, kas 

savstarpēju sasaistītas Eiropas pētniecības 

infrastruktūrā un kas kopā un atsevišķi 

stimulēs sadarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām, kā arī pārrobežu 

un starptautisku sadarbību. Ar dotāciju 

palīdzību šīs sešas kopas atbalstīs arī 

atsevišķu MVU inovāciju augšupējā 

veidā. 

 

Grozījums Nr.  115 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kopa “Veselība”; visu vecumu 

iedzīvotāju veselības uzlabošana un 

aizsardzība, izstrādājot inovatīvus 

risinājumus slimību novēršanai, 

diagnosticēšanai, uzraudzībai un 

ārstēšanai; veselības risku mazināšana, 

aizsargājot iedzīvotājus un veicinot labu 

veselību; sabiedrības veselības sistēmu 

uzlabošana izmaksu efektivitātes, 

vienlīdzības un ilgtspējības ziņā; pacientu 

līdzdalības un sava veselības stāvokļa 

uzmanīšanas iespēju atbalstīšana un 

nodrošināšana. 

(a) kopa “Veselība”; visu vecumu 

iedzīvotāju veselības uzlabošana un 

aizsardzība, izstrādājot inovatīvus 

risinājumus slimību novēršanai, 

diagnosticēšanai, uzraudzībai un ārstēšanai, 

kā arī medicīnas tehnoloģiju izstrādei; 

veselības risku mazināšana, aizsargājot 

iedzīvotājus un veicinot labu veselību; 

sabiedrības veselības sistēmu uzlabošana 

izmaksu efektivitātes, vienlīdzības un 

ilgtspējības ziņā; pacientu līdzdalības un 

sava veselības stāvokļa uzmanīšanas 

iespēju atbalstīšana un nodrošināšana. 

 

Grozījums Nr.  116 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kopa “Iekļaujoša un droša 

sabiedrība”; Eiropas demokrātijas vērtību, 

tostarp tiesiskuma un pamattiesību, 

stiprināšana, mūsu kultūras mantojuma 

(b) kopa “Iekļaujoša un radoša 

sabiedrība”: Eiropas demokrātijas vērtību, 

tostarp tiesiskuma un pamattiesību, 

stiprināšana, mūsu kultūras mantojuma 
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aizsardzība un iekļaušanu un izaugsmi 

sekmējošu sociāli ekonomisku pārmaiņu 

veicināšana, reaģējot uz problēmām, ko 

rada pastāvīgs drošības apdraudējums, arī 

kibernoziegumi, un dabas un cilvēka 

izraisītas katastrofas. 

aizsardzība, kultūras un radošo nozaru 

potenciāla izpēte un tādu sociāli 

ekonomisku pārmaiņu veicināšana, kas 

sekmē iekļaušanu un izaugsmi, tostarp 

migrācijas pārvaldība un migrantu 

integrēšana. 

 

Grozījums Nr.  117 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas 

izmaiņas; pret katastrofām noturīga 

sabiedrība; aizsardzība un drošība; 

kiberdrošība. 

Intervences jomas: demokrātija; kultūra 

un radošums sociālās, kultūras un 

ekonomiskās pārmaiņas; sociālās zinātnes 

un humanitārās zinātnes 

 

Grozījums Nr.  118 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; progresīvi materiāli; 

mākslīgais intelekts un robotika; nākamās 

paaudzes internets; augstas veiktspējas 

datošana un lielie dati; aprites nozares; 

zemas oglekļa emisijas un “tīra” 

rūpniecība; kosmoss. 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; progresīvi materiāli; 

mākslīgais intelekts un robotika; nākamās 

paaudzes internets; kvantu tehnoloģijas; 

augstas veiktspējas datošana un lielie dati; 

aprites nozares; zemas oglekļa emisijas un 

“tīra” rūpniecība; kosmoss. 

 

Grozījums Nr.  119 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (c a) kopa "Droša sabiedrība": tādu 

problēmu risināšana, ko rada pastāvīgi 

drošības apdraudējumi, tostarp 



 

RR\1170302LV.docx 115/385 PE625.305v02-00 

 LV 

kibernoziegumi, kā arī dabas un cilvēka 

izraisītas katastrofas; 

 Intervences jomas: organizētā noziedzība; 

terorisms, ekstrēmisms, radikalizācija un 

ideoloģiski motivēta vardarbība; robežu 

aizsardzības pārvaldība; kiberdrošība, 

privātums, datu aizsardzība; kritiski 

svarīgo infrastruktūru aizsardzība un 

uzlabota noturība pret katastrofām; 

pirātisms un produktu viltošana; atbalsts 

Savienības ārējās drošības politikai, 

tostarp novēršot konfliktus un veicinot 

miera veidošanu; koordinācijas 

sadarbības un sinerģiju veicināšana. 

 

Grozījums Nr.  120 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) kopa “Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; cīņa pret klimata pārmaiņām, 

labāk izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, 

riskus, ietekmi un iespējas un padarot 

enerģētikas un transporta nozares klimatam 

un videi draudzīgākas, efektīvākas, 

konkurētspējīgākas, viedākas, drošākas un 

izturētspējīgākas. 

(d) kopa “Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; cīņa pret klimata pārmaiņām, 

labāk izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, 

riskus, ietekmi un iespējas un padarot 

enerģētikas un transporta nozares klimatam 

un videi draudzīgākas, efektīvākas, 

konkurētspējīgākas, viedākas, drošākas un 

izturētspējīgākas; atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas un ieradumu 

maiņas veicināšana. 

 

Grozījums Nr.  121 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpnieciskā 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; ēkas enerģētikas pārkārtošanas 

procesā; rūpniecības ēkas enerģijas 

pārkārtošanās procesā; ogļu ieguves 

reģioni pārkārtošanās procesā; kopienas 
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draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas akumulācija. 

un pilsētas; rūpnieciskā konkurētspēja 

transporta nozarē; videi draudzīgs 

transports un mobilitāte; vieda mobilitāte; 

enerģijas akumulācija. 

 

Grozījums Nr.  122 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa “Pārtika un dabas resursi”; 

zemes un jūras dabas un bioloģisko resursu 

aizsardzība, atjaunošana, ilgtspējīga 

pārvaldība un izmantošana, lai nodrošinātu 

pārtikas un uztura nodrošinājumu un pāreju 

uz zemas oglekļa emisijas un resursu ziņā 

efektīvu aprites ekonomiku. 

(e) kopa “Pārtika, dabas resursi un 

lauksaimniecība”; zemes, iekšzemes 

ūdenstilpju un jūras dabas un bioloģisko 

resursu aizsardzība, atjaunošana, 

ilgtspējīga pārvaldība un izmantošana, lai 

nodrošinātu pārtikas un uztura 

nodrošinājumu un pāreju uz zemas oglekļa 

emisijas un resursu ziņā efektīvu aprites 

ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  123 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūras, okeāni, iekšējās 

ūdenstilpes un Zilā ekonomika pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  124 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – f apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: veselība; izturētspēja Intervences jomas: veselība; iekļaujoša un 
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un drošība; digitālā joma un rūpniecība; 

klimats, enerģētika un mobilitāte; pārtika 

un dabas resursi; atbalsts iekšējā tirgus 

funkcionēšanai un Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldībai; atbalsts 

dalībvalstīm tiesību aktu īstenošanā un 

pārdomātas specializācijas stratēģiju 

izstrādē; politikas veidošanas analītiskie 

instrumenti un metodes; zināšanu 

pārvaldība; zināšanu un tehnoloģijas 

nodošana; atbalsts zinātnei politikas 

platformu nolūkiem. 

radoša sabiedrība; droša sabiedrība; 

digitālā joma, rūpniecība un kosmoss; 

klimats, enerģētika un mobilitāte; pārtika 

un dabas resursi; atbalsts iekšējā tirgus 

funkcionēšanai un Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldībai; atbalsts 

dalībvalstīm tiesību aktu īstenošanā un 

pārdomātas specializācijas stratēģiju 

izstrādē; politikas veidošanas analītiskie 

instrumenti un metodes; zināšanu 

pārvaldība; zināšanu un tehnoloģijas 

nodošana; atbalsts zinātnei politikas 

platformu nolūkiem. 

 

Grozījums Nr.  125 

 

Regulas priekšlikums 

Annex I – point 3 – introductory part 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) III pīlārs. Atvērtā inovācija (3) III pīlārs. Inovatīva Eiropa 

 

Grozījums Nr.  126 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam veicinās visu veidu 

inovāciju, arī revolucionāru inovāciju, un 

stiprinās inovatīvu risinājumu izmantošanu 

tirgū. Tas arī veicinās citu Programmas 

konkrēto mērķu īstenošanu atbilstīgi 

3. pantam. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam veicinās visu veidu 

inovāciju, arī revolucionāru tehnoloģiju un 

sociālo inovāciju, un stiprinās inovatīvu 

risinājumu ieviešanu tirgū, jo īpaši to, ko 

izstrādājuši jaunuzņēmumi un MVU 

sadarbībā ar pētniecības iestādēm. Tas arī 

veicinās citu Programmas konkrēto mērķu 

īstenošanu atbilstīgi 3. pantam. 

 

Grozījums Nr.  127 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes 

nodrošināšanai stiprinātā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. Veidojot pamatu visai 

Programmai, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas sniegs savu ieguldījumu vairāk 

zināšanās balstītai, inovatīvai un 

dzimumlīdztiesīgai Eiropai, kura globālajā 

konkurencē ieņem līderpozīcijas; tādējādi 

tiks optimizētas valstu stiprās puses un 

potenciāls augstas veiktspējas EPT ietvaros 

visā Eiropā, kur zināšanas un augsti 

kvalificēta darbaspēka aprite notiek brīvi, 

kur informēti iezīvotāji izprot un uzticas 

pētniecības un inovācijas rezultātiem un no 

tiem labumu gūst visa sabiedrība, un kur 

ES politika, jo īpaši pētniecības un 

inovācijas politika, balstās uz kvalitatīviem 

zinātniskiem pierādījumiem. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes un 

pievilcības nodrošināšanai stiprinātā 

Eiropas pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs 

citu Programmas konkrēto mērķu 

īstenošanu atbilstīgi 3. pantam. Veidojot 

pamatu visai Programmai, šī daļa atbalstīs 

pasākumus, kas sniegs ieguldījumu talantu 

piesaistīšanā Eiropai un novērsīs 

intelektuālā darbaspēka emigrāciju. Tie 

arī veicinās vairāk zināšanās balstītu, 

inovatīvu un dzimumlīdztiesīgu Eiropu, 

kura globālajā konkurencē ieņem 

līderpozīcijas; tādējādi tiks optimizētas 

valstu stiprās puses un potenciāls augstas 

veiktspējas EPT ietvaros visā Eiropā, kur 

zināšanas un augsti kvalificēta darbaspēka 

aprite notiek brīvi un līdzsvaroti, kur 

informēti iedzīvotāji izprot un uzticas 

pētniecības un inovācijas rezultātiem un no 

tiem labumu gūst visa sabiedrība, un kur 

ES politika, jo īpaši pētniecības un 

inovācijas politika, balstās uz kvalitatīviem 

zinātniskiem pierādījumiem. 

 

Grozījums Nr.  128 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: izcilas pieredzes 

apmaiņa; Eiropas pētniecības un 

inovācijas sistēmas reformēšana un 

pilnveidošana.  

Intervences jomas:  izcilības izplatīšana un 

līdzdalības paplašināšana, izmantojot 

esošos komandsadarbības, 

mērķsadarbības un EPT katedru 

instrumentus, COST, izcilības iniciatīvas 

un paplašinot stipendijas; Eiropas 

pētniecības un inovācijas sistēmas 

reformēšana un pilnveidošana. 
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Grozījums Nr.  129 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Pētniecības un inovācijas darbība: 

darbība, kas galvenokārt sastāv no 

pasākumiem, kuri tiecas izveidot jaunas 

zināšanas un/vai pētīt jaunas vai uzlabotas 

tehnoloģijas, produkta, procesa, 

pakalpojuma vai risinājuma piemērotību. 

Tā var ietvert fundamentālos pētījumus un 

lietišķo pētniecību, tehnoloģiju izstrādi un 

integrēšanu, testēšanu un apstiprināšanu 

neliela mēroga prototipam laboratorijā vai 

simulētā vidē; 

– Pētniecības un inovācijas darbība: 

darbība, kas galvenokārt sastāv no 

pasākumiem, kuri tiecas izveidot jaunas 

zināšanas un/vai pētīt jaunas vai uzlabotas 

tehnoloģijas, produkta, procesa, 

pakalpojuma vai risinājuma piemērotību. 

Tā var ietvert fundamentālos pētījumus un 

lietišķo pētniecību, tehnoloģiju izstrādi un 

integrēšanu, testēšanu un apstiprināšanu 

neliela mēroga prototipam laboratorijā vai 

simulētā vidē. Noteiktam skaitam 

izraudzīto darbību sadarbībai pētniecības 

un inovācijas jomā piemēros pieeju 

"ātrais ceļš uz pētniecību un inovāciju". 

 

Grozījums Nr.  130 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 6. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Programmas līdzfinansēšanas 

darbība: darbība, ar ko nodrošina 

līdzfinansējumu pasākumu programmai, 

kuru izveidojuši un/vai īsteno subjekti, kas 

pārvalda un/vai finansē pētniecības un 

inovācijas programmas un kas nav Eiropas 

Savienības finansēšanas struktūras. Šāda 

pasākumu programma var atbalstīt sakaru 

tīklu veidošanu un koordinēšanu, 

pētniecību, inovāciju, eksperimentālās 

darbības, ar inovāciju un ieviešanu tirgū 

saistītās darbības, mācības un mobilitāti, 

informētības veicināšanu un komunikāciju, 

izplatīšanu un izmantošanu vai to 

kombināciju, ko tiešā veidā īsteno šie 

subjekti vai trešās personas, kam tie var 

piešķirt jebkāda apmēra finansiālo atbalstu 

dotāciju, godalgu, iepirkuma un 

“Apvārsnis Eiropa” apvienotā finansējuma 

– Programmas līdzfinansēšanas 

darbība: darbība, ar ko nodrošina 

līdzfinansējumu pasākumu programmai, 

kuru izveidojuši un/vai īsteno subjekti, kas 

pārvalda un/vai finansē pētniecības un 

inovācijas programmas un kas nav Eiropas 

Savienības finansēšanas struktūras. Šāda 

pasākumu programma var atbalstīt 

starpsavienojumus, sakaru tīklu veidošanu 

un koordinēšanu, pētniecību, inovāciju, 

eksperimentālās darbības, ar inovāciju un 

ieviešanu tirgū saistītās darbības, mācības 

un mobilitāti, informētības veicināšanu un 

komunikāciju, izplatīšanu un izmantošanu 

vai to kombināciju, ko tiešā veidā īsteno 

šie subjekti vai trešās personas, kam tie var 

piešķirt jebkāda apmēra finansiālo atbalstu 

dotāciju, godalgu, iepirkuma un 

“Apvārsnis Eiropa” apvienotā finansējuma 



 

PE625.305v02-00 120/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

veidā. veidā. 

 

Grozījums Nr.  131 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pierādījumi, ka Eiropas partnerība 

ir efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

īpaši ņemot vērā ieguldījumu globālu 

problēmu risināšanā un pētniecības un 

inovācijas mērķu sasniegšanā, ES 

konkurētspējas uzlabošanā un Eiropas 

pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

(a) pierādījumi, ka Eiropas partnerība 

ir efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

visas Savienības un tās iedzīvotājiem 

nodrošināšanā, īpaši ņemot vērā 

ieguldījumu globālu problēmu risināšanā 

un pētniecības un inovācijas mērķu 

sasniegšanā, ES konkurētspējas un 

ilgtspējas uzlabošanā un Eiropas 

pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

 

Grozījums Nr.  132 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Eiropas partnerības saskanība un 

sinerģija ES pētniecības un inovācijas vidē; 

(b) Eiropas partnerību saskanība un 

sinerģija ES pētniecības un inovācijas vidē, 

kā arī saskanība un sinerģija ar valstu un 

reģionālajām stratēģijām; 

 

Grozījums Nr.  133 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Eiropas partnerības pārredzamība 

un atvērtība attiecībā uz prioritāšu un 

mērķu noteikšanu un dažādu nozaru, 

attiecīgā gadījumā arī starptautisku, 

partneru un ieinteresēto personu 

(c) Eiropas partnerību pārredzamība 

un atvērtība attiecībā uz prioritāšu un 

mērķu noteikšanu un to pārvaldību un 

dažādu nozaru un izcelsmes, attiecīgā 

gadījumā arī starptautisku, partneru un 
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iesaistīšanās; ieinteresēto personu iesaistīšanās; 

 

Grozījums Nr.  134 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī Eiropas būtisko ekonomisko vērtību; 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī ES būtisko ekonomisko vērtību; 

 

Grozījums Nr.  135 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– sagaidāmo kvalitatīvo un 

kvantitatīvo sviras efektu demonstrējums; 

– sagaidāmo kvalitatīvo un 

kvantitatīvo sviras efektu pārliecinošs 

demonstrējums; 

 

Grozījums Nr.  136 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts – 3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– pieejas, kas ļaus nodrošināt 

īstenošanas elastību un pielāgoties 

mainīgajām politikas un tirgus vajadzībām 

vai zinātnes sasniegumiem; 

– pieejas, kas ļaus nodrošināt 

īstenošanas elastību un pielāgoties 

mainīgajām politikas, sabiedrības un/vai 

tirgus vajadzībām vai zinātnes 

sasniegumiem; 

 

Grozījums Nr.  137 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā, un tās var sasniegt 75 % no 

apkopotajām Eiropas partnerības budžeta 

saistībām. Katrai institucionalizētai 

Eiropas partnerībai ieguldījumu daļa, kas 

saņemta no partneriem, kuri nav Eiropas 

Savienība, būs nodrošināta finansiālu 

iemaksu veidā. 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā Savienības un privāto partneru 

partnerību gadījumā, un tās var sasniegt 

75 %, ja partnerībās ir iesaistītas arī 

dalībvalstis, no apkopotajām Eiropas 

partnerības budžeta saistībām. 

 

Grozījums Nr.  138 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (e a) Vienojoties ar reģionālajām 

iestādēm, ERAF pieņem kā daļēju valsts 

ieguldījumu tajās Programmas 

līdzfinansēšanas darbībās, kurās 

iesaistītas dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  139 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) koordinācija un/vai kopīgi 

pasākumi ar citām attiecīgām pētniecības 

un inovācijas iniciatīvām, kas nodrošina 

efektīvu sinerģiju; 

(c) koordinācija un/vai kopīgi 

pasākumi ar citām attiecīgām pētniecības 

un inovācijas iniciatīvām, kas nodrošina 

pietiekamu starpsavienojumu līmeni un 

efektīvu sinerģiju; 

 

Grozījums Nr.  140 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) juridiski saistošas apņemšanās, jo 

īpaši attiecībā uz finansiālām iemaksām no 

katra partnera visā iniciatīvas darbības 

laikā; 

(d) juridiski saistošas apņemšanās, jo 

īpaši attiecībā uz nefinansiālu ieguldījumu 

un/ vai finansiālām iemaksām no katra 

partnera visā iniciatīvas darbības laikā; 

 

Grozījums Nr.  141 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) uzraudzības sistēma, kas atbilst 

45. panta prasībām, izvērtē progresu 

konkrētu politikas mērķu sasniegšanā, 

sasniedzamajiem mērķiem un galvenajiem 

snieguma rādītājiem, kas ļauj laika gaitā 

novērtēt sasniegumus, ietekmi un 

iespējamo nepieciešamību pēc 

korektīvajiem pasākumiem; 

(a) uzraudzības sistēma, kas atbilst 

45. panta prasībām, izvērtē progresu 

konkrētu programmai raksturīgu politikas 

mērķu sasniegšanā, sasniedzamajiem 

mērķiem un galvenajiem snieguma 

rādītājiem, kas ļauj laika gaitā novērtēt 

sasniegumus, ietekmi un iespējamo 

nepieciešamību pēc korektīvajiem 

pasākumiem; 

 

Grozījums Nr.  142 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) atbilstīgi pasākumi nodrošina 

pakāpenisku izbeigšanu atbilstoši 

saskaņotajiem nosacījumiem un laika 

grafiku, neskarot valstu vai citu Savienības 

programmu iespējamo starpvalstu 

finansējuma turpināšanu. 

(b) ja pagarinājuma nav, atbilstīgi 

pasākumi nodrošina pakāpenisku 

izbeigšanu atbilstoši saskaņotajam laika 

grafikam un nosacījumiem, kuri saskaņoti 

ar partneriem, kuri juridiski uzņēmušies 

saistības neskarot valstu vai citu 

Savienības programmu iespējamo 

starpvalstu finansējuma turpināšanu un 

neskarot privātā sektora ieguldījumu un 

projektus, kuru īstenošana turpinās. 

Grozījums Nr.  143 
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Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) KLP nodrošina pētniecības un 

inovācijas rezultātu vislabāko izmantošanu 

un veicina inovatīvu risinājumu 

pielietojumu, ieviešanu un izmantošanu, arī 

ja tie izriet no pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu finansētiem projektiem 

un Eiropas inovācijas partnerības 

“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja”; 

(b) KLP nodrošina pētniecības un 

inovācijas rezultātu vislabāko izmantošanu 

un veicina inovatīvu risinājumu 

pielietojumu, ieviešanu un izmantošanu, arī 

ja tie izriet no pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu finansētiem projektiem 

un Eiropas inovācijas partnerības 

“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 

un attiecīgās EIT zināšanu un inovācijas 

kopienas (ZIK); 

 

Grozījums Nr.  144 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) EJZF atbalsta jaunu tehnoloģiju, 

inovatīvu produktu un procesu un 

pakalpojumu izstrādāšanu, īpaši, ja tie 

izriet no šīs Programmas jūras un jūrlietu 

politikas jomās; EJZF arī veicina datu 

vākšanu uz sauszemes un datu apstrādi un 

izplata atbilstīgi Programmai atbalstītās 

attiecīgās darbības, kas savukārt dod 

ieguldījumu kopīgās zivsaimniecības 

politikas, ES jūrlietu politikas un 

starptautiskās okeāna pārvaldības 

īstenošanai.  

(b) EJZF atbalsta jaunu tehnoloģiju, 

inovatīvu produktu un procesu un 

pakalpojumu izstrādāšanu, īpaši, ja tie 

izriet no šīs Programmas jūras un jūrlietu 

politikas jomās; EJZF arī veicina datu 

vākšanu uz sauszemes un datu apstrādi un 

izplata atbilstīgi Programmai atbalstītās 

attiecīgās darbības, kas savukārt dod 

ieguldījumu kopīgās zivsaimniecības 

politikas, ES jūrlietu politikas un 

starptautiskās okeāna pārvaldības 

īstenošanā un starptautisko saistību 

izpildē. 

 

Grozījums Nr.  145 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ERAF un Programmas apvienoto 

līdzfinansējumu izmanto, lai atbalstītu 

pasākumus, kas veido saikni starp 

(a) ERAF un “Apvārsnis Eiropa” 

apvienoto līdzfinansējumu izmanto, lai 

atbalstītu pasākumus, kas veido saikni 



 

RR\1170302LV.docx 125/385 PE625.305v02-00 

 LV 

pārdomātas specializāciju stratēģijām un 

starptautisko izcilību pētniecībā un 

inovācijā, iekļaujot kopīgās 

starpreģionālās/starpvalstu programmas un 

Eiropas mēroga pētniecības infrastruktūras, 

lai stiprinātu Eiropas pētniecības telpu; 

starp reģionālajām darbības 

programmām, pārdomātām specializāciju 

stratēģijām un starptautisko izcilību 

pētniecībā un inovācijā, iekļaujot kopīgās 

starpreģionālās/starpvalstu programmas un 

Eiropas mēroga pētniecības infrastruktūras, 

lai stiprinātu Eiropas pētniecības telpu; 

 

Grozījums Nr.  146 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (a a) ERAF līdzekļus var brīvprātīgi 

pārnest, lai atbalstītu Programmas 

darbības, jo īpaši izcilības zīmogu; 

 

Grozījums Nr.  147 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (b a) paplašina esošās reģionālās 

ekosistēmas, platformu tīklus un 

reģionālās stratēģijas; 

 

Grozījums Nr.  148 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ESF+ komplementārā finansējuma 

noteikumus var izmantot, lai atbalstītu 

pasākumus, kas veicina cilvēkkapitāla 

izaugsmi pētniecībā un inovācijā ar mērķi 

stiprināt Eiropas pētniecības telpu; 

(b) ESF+ komplementārā finansējuma 

noteikumus var brīvprātīgi izmantot, lai 

atbalstītu tādus Programmas pasākumus, 

kas veicina cilvēkkapitāla izaugsmi 

pētniecībā un inovācijā ar mērķi stiprināt 

Eiropas pētniecības telpu; 
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Grozījums Nr.  149 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 6. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pētniecības un inovācijas 

vajadzības saistībā ar digitālajiem 

aspektiem ir konstatētas un noteiktas 

Programmas stratēģiskās pētniecības un 

inovācijas plānos; Tas ietver pētniecību un 

inovāciju augstas veiktspējas datošanai, 

mākslīgajam intelektam un kiberdrošībai, 

apvienojot digitālās tehnoloģijas ar citām 

tehnoloģijām, lai radītu tehnoloģiju un ar 

tehnoloģijām nesaistītas inovācijas; atbalsts 

uzņēmumiem, kas ievieš revolucionāras 

inovācijas (daudzi no tiem apvieno 

digitālās un fiziskās tehnoloģijas); digitālās 

jomas integrēšana visā pīlārā “Globālās 

problēmas un rūpniecības konkurētspēja”; 

un atbalsts digitālās pētniecības 

infrastruktūrām; 

(b) pētniecības un inovācijas 

vajadzības saistībā ar digitālajiem 

aspektiem ir konstatētas un noteiktas 

Programmas stratēģiskās pētniecības un 

inovācijas plānos; tas ietver pētniecību un 

inovāciju augstas veiktspējas datošanai, 

mākslīgajam intelektam un kiberdrošībai, 

sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijām, 

kvantu tehnoloģijām, apvienojot digitālās 

tehnoloģijas ar citām tehnoloģijām, lai 

radītu tehnoloģiju un ar tehnoloģijām 

nesaistītas inovācijas; atbalsts 

uzņēmumiem, kas ievieš revolucionāras 

inovācijas (daudzi no tiem apvieno 

digitālās un fiziskās tehnoloģijas); digitālās 

jomas integrēšana visā pīlārā “Globālās 

problēmas un Eiropas rūpniecības 

konkurētspēja”; un atbalsts digitālās 

pētniecības infrastruktūrām; 

 

Grozījums Nr.  150 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 6. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) programma “Digitālā Eiropa” 

koncentrējas uz liela mēroga digitālās 

jaudas un infrastruktūras veidošanu augstas 

veiktspējas datošanas, mākslīgā intelekta, 

kiberdrošības un uzlabotu digitālo prasmju 

jomā ar nolūku nodrošināt būtisku esošo 

vai testēto inovatīvo digitālo risinājumu 

plašu pārņemšanu un izmantošanu ES 

sistēmā visā Eiropā sabiedrības interešu 

lokā esošās jomās (piemēram, veselība, 

valsts pārvalde, tieslietas un izglītība) vai 

tirgus nepilnībās (piemēram, uzņēmumu 

digitalizācija un, īpaši, mazie un vidējie 

uzņēmumi); Digitālās Eiropas programma 

(c) programma “Digitālā Eiropa” 

koncentrējas uz liela mēroga digitālās 

jaudas un infrastruktūras veidošanu augstas 

veiktspējas datošanas, mākslīgā intelekta, 

kiberdrošības, sadalītās virsgrāmatas 

tehnoloģiju, kvantu tehnoloģiju un 

uzlabotu digitālo prasmju jomā ar nolūku 

nodrošināt būtisku esošo vai testēto 

inovatīvo digitālo risinājumu plašu 

pārņemšanu un izmantošanu ES sistēmā 

visā Eiropā sabiedrības interešu lokā esošās 

jomās (piemēram, veselība, valsts pārvalde, 

tieslietas un izglītība) vai tirgus nepilnībās 

(piemēram, uzņēmumu digitalizācija un, 
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galvenokārt tiek īstenota, izmantojot 

koordinētas un stratēģiskas investīcijas ar 

dalībvalstīm, jo īpaši ar kopīgu publisko 

iepirkumu, investējot digitālajās spējās, kas 

tiks kopīgotas visā Eiropā, un ES mēroga 

darbībās, ar kurām atbalsta sadarbspēju un 

standartizāciju, kas vajadzīgas digitālā 

vienotā tirgus izveidei. 

īpaši, mazie un vidējie uzņēmumi); 

Digitālās Eiropas programma galvenokārt 

tiek īstenota, izmantojot koordinētas un 

stratēģiskas investīcijas ar dalībvalstīm, jo 

īpaši ar kopīgu publisko iepirkumu, 

investējot digitālajās spējās, kas tiks 

kopīgotas visā Eiropā, un ES mēroga 

darbībās, ar kurām atbalsta sadarbspēju un 

standartizāciju, kas vajadzīgas digitālā 

vienotā tirgus izveidei. 

 

Grozījums Nr.  151 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 6. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) Programmas iniciatīvas prasmju un 

kompetenču mācību programmu izstrādei, 

tostarp Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 

institūta ZIK digitālās nodaļas 

līdzāsatrašanās centros sagatavotās, 

papildina “Digitāla Eiropa” atbalstītā spēju 

veidošana uzlabotās digitālajās prasmēs; 

(f) Programmas iniciatīvas prasmju un 

kompetenču mācību programmu izstrādei, 

tostarp Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 

institūta zināšanu un inovācijas kopienu 

līdzāsatrašanās centros sagatavotās, 

papildina “Digitāla Eiropa” atbalstītā spēju 

veidošana uzlabotās digitālajās prasmēs; 

 

Grozījums Nr.  152 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Vienotā tirgus programma risina 

tirgus nepilnības, kas ietekmē visus MVU 

un veicina uzņēmējdarbību un uzņēmumu 

izveidi un izaugsmi. Pilna 

komplementaritāte ir konstatējama starp 

Vienotā tirgus programmu un turpmākās 

Eiropas Inovācijas padomes darbībām, kas 

vērstas uz inovatīviem uzņēmumiem, kā arī 

atbalsta pakalpojumu jomā MVU, īpaši, ja 

tirgus nenodrošina dzīvotspējīgu 

finansējumu; 

(a) Vienotā tirgus programma risina 

tirgus nepilnības, kas ietekmē visus MVU 

un veicina uzņēmējdarbību un uzņēmumu 

izveidi un izaugsmi. Pilna 

komplementaritāte ir konstatējama starp 

Vienotā tirgus programmu un gan EIT, 

gan turpmākās Eiropas Inovācijas padomes 

darbībām, kas vērstas uz inovatīviem 

uzņēmumiem, kā arī atbalsta pakalpojumu 

jomā MVU, īpaši, ja tirgus nenodrošina 

dzīvotspējīgu finansējumu; 
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Grozījums Nr.  153 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 7. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, tāpat 

kā citas MVU atbalsta struktūras 

(piemēram, valstu kontaktpunkti un 

inovācijas aģentūras), var būt noderīgs, lai 

nodrošinātu atbalsta pakalpojumus saskaņā 

ar Eiropas Inovācijas padomes prasībām. 

(b) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, tāpat 

kā citas MVU atbalsta struktūras 

(piemēram, valstu kontaktpunkti, 

inovācijas aģentūras, DIH, kompetenču 

centri, sertificēti inkubatori), var būt 

noderīgs, lai nodrošinātu atbalsta 

pakalpojumus saskaņā ar programmu 

“Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Inovācijas 

padomi. 

 

Grozījums Nr.  154 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 8. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

pētniecības un inovācijas vajadzības risināt 

ES vides, klimata un enerģētikas 

problēmas tiek konstatētas un noteiktas 

Programmas stratēģiskās pētniecības un 

inovācijas plānošanas procesā.  LIFE 

turpinās darboties kā katalizators ES vides, 

klimata un attiecīgās enerģētikas politikas 

un tiesību aktu īstenošanai, tostarp 

pārņemot un pielietojot Programmā gūtos 

pētniecības un inovācijas rezultātus, un 

palīdzēs tos izmantot valsts un (starp-

)reģionu mērogā, kur tie var palīdzēt risināt 

vides, klimata un pārejas uz tīru enerģiju 

problēmas. LIFE īpaši turpinās stimulēt 

sinerģiju ar Programmu, piešķirot 

piemaksu tādu priekšlikumu novērtēšanas 

laikā, kuri ietver Programmas rezultātu 

pārņemšanu. LIFE standarta darbības 

projekti atbalstīs piemērotu tehnoloģiju vai 

metodoloģiju izstrādi, testēšanu vai 

demonstrējumus ieviešanai ES vidē un 

klimata politikā, ja šīs tehnoloģijas vai 

metodoloģijas pēc tam var tikt izmantotas 

lielā mērogā, finansējot tās no citiem 

Pētniecības un inovācijas vajadzības risināt 

ES vides, klimata un enerģētikas 

problēmas tiek konstatētas un noteiktas 

Programmas stratēģiskās pētniecības un 

inovācijas plānošanas procesā.  LIFE 

turpinās darboties kā katalizators ES vides, 

klimata un attiecīgās enerģētikas politikas 

un tiesību aktu īstenošanai, tostarp 

pārņemot un pielietojot Programmā gūtos 

pētniecības un inovācijas rezultātus, un 

palīdzēs tos izmantot valsts un (starp-

)reģionu mērogā, kur tie var palīdzēt risināt 

vides, klimata un pārejas uz tīru enerģiju 

problēmas. LIFE īpaši turpinās stimulēt 

sinerģiju ar Programmu, piešķirot 

piemaksu tādu priekšlikumu novērtēšanas 

laikā, kuri ietver Programmas rezultātu 

pārņemšanu. LIFE standarta darbības 

projekti atbalstīs piemērotu tehnoloģiju vai 

metodoloģiju izstrādi, testēšanu vai 

demonstrējumus ieviešanai ES vidē un 

klimata politikā, ja šīs tehnoloģijas vai 

metodoloģijas pēc tam var tikt izmantotas 

lielā mērogā, finansējot tās no citiem 
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avotiem, tostarp no Programmas. 

Programmas Eiropas Inovācijas padome 

var sniegt atbalstu, lai attīstītu un 

komercializētu jaunas revolucionāras 

idejas, kas varētu rasties no LIFE projektu 

īstenošanas. 

avotiem, tostarp no Programmas. 

Programmas EIT un nākotnē izveidojamā 

Eiropas Inovācijas padome var sniegt 

atbalstu, lai attīstītu un komercializētu 

jaunas revolucionāras idejas, kas varētu 

rasties no LIFE projektu īstenošanas. 

 

Grozījums Nr.  155 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 9. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Programmas un Erasmus 

programmas apvienotie resursi tiek 

izmantoti, lai atbalstītu pasākumus Eiropas 

augstākās izglītības iestāžu stiprināšanai un 

modernizēšanai. Šādi Programma 

papildinās Erasmus programmas 

nodrošināto atbalstu Eiropas universitāšu 

iniciatīvai, īpaši tās pētniecības dimensijai 

jaunu kopīgu un integrētu ilgtermiņa un 

ilgtspējīgu stratēģiju izstrādes ietvaros 

izglītībai, pētniecībai un inovācijai, 

pamatojoties uz starpdisciplīnu un 

starpnozaru pieejām, lai padarītu šo 

zināšanu trīsstūri par īstenību, radot 

impulsu ekonomiskajai izaugsmei; 

(a) Programmas un Erasmus 

programmas apvienotie resursi tiek 

izmantoti, lai atbalstītu pasākumus Eiropas 

augstākās izglītības iestāžu stiprināšanai un 

modernizēšanai. Šādi Programma 

papildinās Erasmus programmas 

nodrošināto atbalstu Eiropas universitāšu 

iniciatīvai, īpaši tās pētniecības dimensijai 

jaunu kopīgu un integrētu ilgtermiņa un 

ilgtspējīgu stratēģiju izstrādes ietvaros 

izglītībai, pētniecībai un inovācijai, 

pamatojoties uz starpdisciplīnu un 

starpnozaru pieejām, lai padarītu šo 

zināšanu trīsstūri par īstenību, radot 

impulsu ekonomiskajai izaugsmei; EIT 

izglītības darbības var gan iedvesmot 

Eiropas universitāšu iniciatīvu, gan būt ar 

to saistītas. 

 

Grozījums Nr.  156 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 13. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) finanšu instrumentus pētniecībai un 

inovācijai un MVU grupē kopā fonda 

InvestEU ietvaros un jo īpaši izmantojot 

mērķtiecīgu pētniecības un inovācijas 

tematisko ietvaru un produktus atbilstoši 

MVU paredzētajai daļai, kuras 

(b) finanšu instrumentus pētniecībai un 

inovācijai un MVU grupē kopā fonda 

InvestEU ietvaros un jo īpaši izmantojot 

mērķtiecīgu pētniecības un inovācijas 

tematisko ietvaru un produktus atbilstoši 

MVU paredzētajai daļai, kuras 
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mērķauditorija būs uz inovāciju orientēti 

MVU, tādējādi palīdzot arī īstenot 

Programmas mērķus. 

mērķauditorija būs uz inovāciju orientēti 

MVU, tādējādi palīdzot arī īstenot 

Programmas mērķus. Tiks izveidotas 

spēcīgas papildinošas saiknes starp 

InvestEU un “Apvārsni Eiropa”. 

 

Grozījums Nr.  157 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 14. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Inovācijas fonds īpaši koncentrēsies 

uz inovāciju tehnoloģijām un procesiem ar 

zemu oglekļa emisiju līmeni, tostarp videi 

nekaitīgu oglekļa uztveršanu un utilizāciju, 

kas būtiski palīdz mazināt klimata 

pārmaiņas, kā arī produktiem, kas 

uzskatāmi par lielas oglekļa emisijas 

radošiem, un palīdzēs stimulēt tādu 

projektu izveidi un darbību, kuru nolūks ir 

nodrošināt videi nekaitīgu CO2 uztveršanu 

un ģeoloģisku glabāšanu, inovatīvu 

atjaunojamo enerģiju un enerģijas 

glabāšanas tehnoloģijas; 

(a) Inovācijas fonds īpaši koncentrēsies 

uz inovāciju tehnoloģijām un procesiem ar 

zemu oglekļa emisiju līmeni, tostarp videi 

nekaitīgu oglekļa uztveršanu un utilizāciju, 

kas būtiski palīdz mazināt klimata 

pārmaiņas, kā arī produktiem, kas 

uzskatāmi par lielas oglekļa emisijas 

radošiem, un palīdzēs stimulēt tādu 

projektu izveidi un darbību, kuru nolūks ir 

nodrošināt videi nekaitīgu CO2 uztveršanu 

un ģeoloģisku glabāšanu, inovatīvu 

atjaunojamo enerģiju un enerģijas 

glabāšanas tehnoloģijas; Tiks izveidots 

piemērots satvars, lai mudinātu un 

stimulētu izstrādāt zaļākus ražojumus, 

kuriem ir ilgtspējīga pievienotā vērtība 

klientiem/galalietotājiem. 

 

Grozījums Nr.  158 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 14. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Programma finansēs tādu 

tehnoloģiju izstrādi un demonstrējumus, 

kas atbilst ES dekarbonizācijas, 

enerģētikas un rūpniecības pārveidošanas 

mērķiem, jo īpaši 2. pīlārā minētos; 

(b) Programma finansēs tādu 

tehnoloģiju, arī revolucionāru risinājumu, 

izstrādi, demonstrējumus un īstenošanu, 

kas atbilst mazoglekļa ekonomikas un 

Savienības dekarbonizācijas, enerģētikas 

un rūpniecības pārveidošanas mērķiem, jo 

īpaši 2. pīlārā minētos un izmantojot EIT. 
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Grozījums Nr.  159 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 14. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ja tas atbilst tā atlases un dotāciju 

piešķiršanas kritēriju izpildei, Inovācijas 

fonds var atbalstīt atbalsttiesīgo projektu 

demonstrējumu posmus, kuri ir saņēmuši 

pamatprogrammas pētniecībai un 

inovācijai atbalstu. 

(c) ja tas atbilst tā atlases un dotāciju 

piešķiršanas kritēriju izpildei, Inovācijas 

fonds var atbalstīt atbalsttiesīgo projektu 

demonstrējumu posmus. Projekti, kas 

saņem atbalstu no Inovācijas fonda, var 

būt tiesīgi saņemt pamatprogrammas 

pētniecībai un inovācijai atbalstu, un 

otrādi. Lai papildinātu programmu 

“Apvārsnis Eiropa”, Inovācijas fonds var 

koncentrēties uz tirgum pietuvinātām 

inovācijām, kas ļauj būtiski un ātri 

samazināt CO2 emisijas. Tiks izveidotas 

spēcīgas papildinošas saiknes starp 

Inovācijas fondu un “Apvārsni Eiropa”.  

 

Grozījums Nr.  160 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 16. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. Sinerģija ar Eiropas Aizsardzības 

fondu sniegs labumu civilajai un 

aizsardzības pētniecībai. Lieka dublēšanās 

tiks novērsta. 

16. Potenciālā sinerģija ar Eiropas 

Aizsardzības fondu palīdzēs izvairīties no 

dublēšanās. 

 

Grozījums Nr.  161 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 16.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 16.a Sinerģija ar programmu “Radošā 

Eiropa” atbalstīs konkurētspēju un 

inovāciju, veicinot ekonomisko un sociālo 

izaugsmi un publisko līdzekļu lietderīgu 

izmantošanu. 
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Grozījums Nr.  162 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 16.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 16.b Paredzamas sinerģija ar jebkuru 

svarīgu kopīgas Eiropas ieinteresētības 

projektu. 

 

Grozījums Nr.  163 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ietekmes ceļi un saistītie galvenie ietekmes 

ceļu rādītāji strukturē pamatprogrammas 

snieguma uzraudzību mērķu sasniegšanas 

procesā. Ietekmes ceļiem ir būtisks laika 

aspekts: izšķir īstermiņa, vidēja termiņa 

un ilgtermiņa ietekmes ceļus. Ietekmes 

ceļu rādītāji kalpo par norādēm, kas ļauj 

spriest par panākto progresu katrā 

pētniecības un inovāciju ietekmes veidā 

pamatprogrammas līmenī. Atsevišķas 

programmas daļas sniegs savu ieguldījumu 

šajos rādītājos atšķirīgā pakāpē un 

izmantojot atšķirīgus mehānismus. Ir 

iespējams izmantot papildu rādītājus, lai 

pēc vajadzības uzraudzītu atsevišķas 

programmas daļas. 

Ietekmes ceļi un saistītie galvenie ietekmes 

ceļu rādītāji strukturē pamatprogrammas 

snieguma uzraudzību mērķu sasniegšanas 

procesā, kā norādīts 3. pantā. Ietekmes 

ceļiem ir būtisks laika aspekts, un tie 

atspoguļo četras savstarpēji papildinošas 

ietekmes kategorijas, kas atspoguļo 

pētniecības un inovācijas ieguldījuma 

nelineāro būtību: zinātnē, sabiedrībā, 

ekonomikā un Eiropas pētniecības telpā. 

Katrā no minētajām ietekmes kategorijām 

tiks izmantotas aizstājējvērtības, ko 

izmantos, lai sekotu līdzi progresam 

īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā 
katrā no kategorijām un pa dalībvalstīm 

un asociētajām valstīm. Atsevišķas 

programmas daļas sniegs savu ieguldījumu 

šajos rādītājos atšķirīgā pakāpē un 

izmantojot atšķirīgus mehānismus. Ir 

iespējams izmantot papildu rādītājus, lai 

pēc vajadzības uzraudzītu atsevišķas 

programmas daļas. 

 

Grozījums Nr.  164 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Galveno ietekmes ceļu rādītāju pamatā 

esošie mikrodati tiks vākti visām 

Programmas daļām un visiem 

nodrošināšanas mehānismiem centrāli 

pārvaldītā un saskaņotā veidā un atbilstīgā 

detalizācijas līmenī ar minimālu ziņošanas 

slogu saņēmējiem. 

Galveno ietekmes ceļu rādītāju pamatā 

esošie mikrodati tiks vākti visām 

Programmas daļām un visiem 

nodrošināšanas mehānismiem centrāli 

pārvaldītā un saskaņotā veidā un atbilstīgā 

detalizācijas līmenī ar minimālu ziņošanas 

slogu saņēmējiem. Empīriskie pierādījumi 

un rādītāji, cik vien iespējams, jāpapildina 

ar kvalitatīvu analīzi. 

 

Grozījums Nr.  165 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot ES politikas prioritātes, 

izmantojot pētniecību un inovāciju, 

nodrošinot ieguvumus un ietekmi ar 

pētniecības un inovācijas uzdevumiem un 

stiprinot inovācijas ieviešanu sabiedrībā. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot globālās problēmas, kas 

ietvertas II pīlārā un ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos, kā arī ES politikas 

prioritātes un saistības, izmantojot 

pētniecību un inovāciju, nodrošinot 

ieguvumus un ietekmi ar pētniecības un 

inovācijas uzdevumiem un stiprinot 

inovācijas ieviešanu sabiedrībā, tādējādi 

uzlabojot iedzīvotāju labklājību. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

 

Grozījums Nr.  166 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. tabula 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Gaidāmā ietekme 

uz sabiedrību 
Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Pievēršanās ES 

politikas 

Izlaide —  

tādu izlaižu skaits un 

Risinājumi —  

tādu inovāciju un 

Ieguvumi — 

pamatprogrammas finansēto 
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prioritātēm, 

izmantojot 

pētniecību un 

inovāciju 

īpatsvars, kas attiecas 

uz konkrētām ES 

politikas prioritātēm 

zinātnisko rezultātu 

skaits un īpatsvars, kas 

attiecas uz konkrētām 

ES politikas prioritātēm 

rezultātu izmantošanas 

apkopotā aplēstā ietekme uz 

konkrētām ES politikas 

prioritātēm, tostarp 

ieguldījums politikas un 

tiesību aktu izstrādes procesā 

Ieguvumu un 

ietekmes 

nodrošināšana, 

izmantojot 

pētniecības un 

inovācijas 

uzdevumus 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

izlaide —  

konkrētu pētniecības 

un inovācijas 

uzdevumu izlaide 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti —  

konkrētu pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti  

Īstenotie pētniecības un 

inovācijas uzdevumu mērķi — 

konkrētos pētniecības un 

inovācijas uzdevumos īstenotie 

mērķi 

Inovācijas 

pārņemšanas 

sabiedrībā 

stiprināšana 

Līdzradīšana —  

tādu 

pamatprogrammas 

projektu skaits un 

īpatsvars, kuros ES 

iedzīvotāji un 

galalietotāji palīdz 

līdzradīt pētniecības 

un inovācijas saturu 

Iesaistīšana —  

tādu pamatprogrammas 

saņēmējsubjektu skaits 

un īpatsvars, kuriem ir 

pēc pamatprogrammas 

projekta īstenojamas 

iedzīvotāju un 

galalietotāju 

iesaistīšanas mehānisms 

Pētniecības un inovācijas 

pārņemšana sabiedrībā  

Pamatprogrammas līdzradīto 

zinātnisko rezultātu un 

inovatīvo risinājumu 

pārņemšana un informēšana 

par tiem 

Grozījums  

Gaidāmā ietekme 

uz sabiedrību 
Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Pievēršanās 

“Apvārsnis Eiropa 

mērķiem” un ES 

politikas 

prioritātēm, 

izmantojot 

pētniecību un 

inovāciju 

Izlaide —  

tādu izlaižu skaits un 

īpatsvars, kas attiecas 

uz konkrētiem 

“Apvārsnis Eiropa” 

mērķiem un 

konkrētām ES 

politikas prioritātēm 

Risinājumi —  

tādu inovāciju un 

zinātnisko rezultātu 

skaits un īpatsvars, kas 

attiecas uz konkrētiem 

“Apvārsnis Eiropa” 

mērķiem un 
konkrētām ES 

politikas prioritātēm 

Ieguvumi —  

pamatprogrammas finansēto 

rezultātu izmantošanas 

apkopotā aplēstā ietekme uz 

konkrētiem “Apvārsnis 

Eiropa” mērķiem un 
konkrētām ES politikas 

prioritātēm, ieguldījums 

politikas un tiesību aktu 

izstrādes procesā 

Ieguvumu un 

ietekmes 

nodrošināšana, 

izmantojot 

pētniecības un 

inovācijas 

uzdevumus un 

partnerības 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

izlaide —  

konkrētu pētniecības 

un inovācijas 

uzdevumu izlaide un 

partnerības 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti —  

konkrētu pētniecības 

un inovācijas 

uzdevumu rezultāti un 

partnerības 

Īstenotie pētniecības un 

inovācijas uzdevumu mērķi —  

konkrētos pētniecības un 

inovācijas uzdevumos īstenotie 

mērķi un partnerības 

Savienības Projekti un izlaide —  Ar klimatu saistītu Ar klimatu saistīto projektu 
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saistību izpilde 

klimata jomā 

ar klimatu saistītu 

projektu un izlaižu 

skaits un daļa (pa 

uzdevumiem, 

partnerībām un 

Programmas budžeta 

pozīcijām) 

pamatprogrammu 

projektu inovācijas —  

to jauninājumu skaits 

no pamatprogrammas 

projektiem, kas ir 

saistīti ar klimatu, 

tostarp kam piešķirtas 

IĪT 

ietekme uz sabiedrību un 

ekonomiku – 

Apkopota aplēstā ietekme uz 

Parīzes nolīgumam 

atbilstošajām ES ilgtermiņa 

saistībām klimata un 

enerģētikas jomā, kuru rada 

pamatprogrammas finansēto 

rezultātu izmantošana  

Ar klimatu saistīto attiecīgo 

projektu ekonomiskās, 

sabiedrības un vides izmaksas 

un ieguvumi  

- Inovatīvu klimata pārmaiņu 

mazināšanas un pielāgošanās 

risinājumu, kas izstrādāti 

pamatprogrammas projektos, 

izmantošana 

- Aplēstā šo risinājumu 

izmantošanas ietekme uz 

nodarbinātību un uzņēmumu 

izveidi, ekonomikas izaugsmi, 

tīru enerģiju, veselību un 

labklājību (tostarp gaisa, 

augsnes un ūdens kvalitāti).  

Pētniecības un 

inovācijas 

pārņemšana 

sabiedrībā, DV 

Līdzradīšana —  

tādu 

pamatprogrammas 

projektu skaits un 

īpatsvars, kuros ES 

iedzīvotāji un 

galalietotāji palīdz 

radīt pētniecības un 

inovācijas saturu 

Iesaistīšana —  

tādu 

pamatprogrammas 

saņēmējsubjektu 

skaits un īpatsvars, 

kuriem ir pēc 

pamatprogrammas 

projekta īstenojamas 

iedzīvotāju un 

galalietotāju 

iesaistīšanas 

mehānisms 

Pētniecības un inovācijas 

pārņemšana sabiedrībā  

Pamatprogrammas zinātnisko 

rezultātu un inovatīvo 

risinājumu pārņemšana un 

informēšana par tiem, kā arī 

piekļuve tiem 

 

 

Grozījums Nr.  167 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 5. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No Programmas tiek sagaidīta tāda ietekme No Programmas tiek sagaidīta tāda ietekme 
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uz ekonomiku/inovāciju, kas atstāj iespaidu 

uz uzņēmumu izveidi un izaugsmi, radot 

tiešu un netiešu nodarbinātību un 

ieguldījumu kāpināšanu pētniecībā un 

inovācijā. Panākumus šīs ietekmes 

sasniegšanā uzraudzīs, izmantojot 

aizstājējvērtības, kas noteiktas kopā ar 

tālāk norādītajiem trim galvenajiem 

ietekmes ceļiem. 

uz ekonomiku/inovāciju, īpaši Savienībā, 

kas atstāj iespaidu uz uzņēmumu izveidi un 

izaugsmi, radot tiešu un netiešu 

nodarbinātību, īpaši Savienībā, un 

ieguldījumu kāpināšanu pētniecībā un 

inovācijā. Panākumus šīs ietekmes 

sasniegšanā uzraudzīs, izmantojot 

aizstājējvērtības, kas noteiktas kopā ar 

tālāk norādītajiem trim galvenajiem 

ietekmes ceļiem. 

 

Grozījums Nr.  168 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 3. tabula 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Gaidāmā 

ietekme uz 

ekonomiku/ino

vāciju 

Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Uz inovāciju 

balstītas 

izaugsmes 

radīšana  

Inovatīva izlaide –  

tādu inovatīvu produktu, 

procesu vai metožu skaits, 

kas izstrādāti 

pamatprogrammā (pēc 

inovācijas veida), un ar tiem 

saistītie intelektuālā īpašuma 

tiesību pieteikumi 

Inovācijas –  

tādu inovāciju skaits, 

kas izstrādātas 

pamatprogrammas 

projektos (pēc 

inovācijas veida), 

tostarp inovācijas, 

kurām piešķirtas 

intelektuālā īpašuma 

tiesības 

Ekonomikas izaugsme – 

uzņēmumu, kas 

izstrādājuši 

pamatprogrammas 

inovācijas, izveide, 

izaugsme un tirgus daļas 

Vairāk un 

labāku 

darbavietu 

radīšana 

Atbalstītā nodarbinātība –  

kopējais izveidoto un 

saglabāto pilna laika 

darbvietu skaits 

saņēmējsubjektos 

pamatprogrammas projektam 

(pēc darbvietas veida) 

Nodarbinātības 

saglabāšana –  

pilna laika darbvietu 

skaita palielināšanās 

saņēmējsubjektos pēc 

pamatprogrammas 

projekta (pēc darbvietas 

veida) 

Nodarbinātība kopumā – 

tādu tiešo un netiešo 

darbavietu skaits, kas 

izveidotas vai saglabātas 

pamatprogrammas 

rezultātu izplatīšanas 

rezultātā (pēc darbvietas 

veida) 

Ieguldījumu 

kāpināšana 

pētniecībā un 

inovācijā 

Kolektīvie ieguldījumi –  

publisko un privāto 

investīciju summa, kas 

piesaistīta sākotnējam 

pamatprogrammas 

Izvēršana –  

publisko un privāto 

investīciju summa, kas 

piesaistīta, lai 

izmantotu vai izvērstu 

pamatprogrammas 

Ieguldījums mērķī “3 %” 

— 

pamatprogrammas 

nodrošinātais ES progress 

virzībā uz 3 % IKP mērķa 
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ieguldījumam rezultātus sasniegšanu 

Grozījums  

Gaidāmā ietekme 

uz 

ekonomiku/inovā

ciju 

Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Uz inovāciju 

balstītas 

izaugsmes 

radīšana 

Savienībā 

Inovatīva izlaide –  

tādu inovatīvu produktu, 

procesu vai metožu skaits, 

kas izstrādāti 

pamatprogrammā (pēc 

inovācijas veida), un ar tiem 

saistītie intelektuālā īpašuma 

tiesību pieteikumi visās 

līdzdalīgajās valstīs 

Inovācijas –  

tādu inovāciju skaits, 

kas izstrādātas 

pamatprogrammas 

projektos (pēc 

inovācijas veida un pa 

valstīm), tostarp 

inovācijas, kurām 

piešķirtas intelektuālā 

īpašuma tiesības 

tostarp inovācijas, 

kurām piešķirtas 

intelektuālā īpašuma 

tiesības  

MVU 

MVU, kas ievieš 

produktu vai procesu 

inovāciju, pateicoties 

finansējumam no 

pamatprogrammas, 

kas ir % no 

pamatprogrammas 

finansējuma MVU 

Normas un standarti 

Normu un standartu 

skaits, kas ES 

izstrādāti 

pamatprogrammas 

projektos 

Ekonomikas izaugsme – 

uzņēmumu Savienībā un 

ārpus tās, kas izstrādājuši 

pamatprogrammas 

inovācijas, izveide, 

izaugsme un tirgus daļas 

Plaisas 

mazināšana 

starp 

pētniecību&izstr

ādi un tirgu 

Savienībā 

Pētniecības, attīstības un inovācijas rezultātu izmantošana 

Pamatprogrammas rezultātu daļa, kas nonāk komerciālā izmantošanā 

Savienībā vai ārpus tās, atkarībā no nozares  

Izmantošanas Savienībā vai ārpus tās analīze  

Iemesli, kāpēc (kādreizējie) pamatprogrammas dalībnieki izmanto R&D 

ārpus Savienības 

Vairāk un labāku 

darbavietu 

radīšana 

Atbalstītā nodarbinātība –  

Katrā līdzdalīgajā valstī: 
kopējais izveidoto un 

saglabāto pilna laika 

Nodarbinātības 

saglabāšana –  

Katrā līdzdalīgajā 

valstī: pilna laika 

Nodarbinātība kopumā 

- Tādu tiešo un netiešo 

darbavietu skaits, kas 

izveidotas, saglabātas 
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darbvietu skaits 

saņēmējsubjektos 

pamatprogrammas projektam 

(pēc darbvietas veida) 

darbvietu skaita 

palielināšanās 

saņēmējsubjektos pēc 

pamatprogrammas 

projekta (pēc 

darbvietas veida) 

Savienībā vai pārceltas 

uz Savienību 
pamatprogrammas 

rezultātu izplatīšanas 

rezultātā (pēc darbvietas 

veida)  

- Tiešo un netiešo 

darbvietu skaits, kas 

izveidotas 

zināšanintensīvās 

nozarēs katrā 

līdzdalīgajā valstī 

Ieguldījumu 

kāpināšana 

pētniecībā un 

inovācijā 

Kolektīvie ieguldījumi –  

publisko un privāto 

investīciju summa, kas 

piesaistīta sākotnējam 

pamatprogrammas 

ieguldījumam 

Izvēršana –  

publisko un privāto 

investīciju summa, kas 

piesaistīta, lai 

izmantotu vai izvērstu 

pamatprogrammas 

rezultātus 

Ieguldījums mērķī “3 %” 

— 

pamatprogrammas 

nodrošinātais ES progress 

virzībā uz 3 % IKP mērķa 

sasniegšanu 

 

 

Grozījums Nr.  169 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 4.a apakšvirsraksts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ietekmes ceļu rādītāji Eiropas pētniecības 

telpai 

 

Grozījums Nr.  170 

 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 3.a tabula (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

  

Grozījums  

Virzība uz 

EPT 
Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Talantu 

piesaistīšana 

Pamatprogrammas 

finansēta mobilitāte 

Pamatprogrammas 

finansētā 
Pievilcīgas  R&I 
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un noturēšana 

Eiropas 

Savienībā 

 Nākotnes un izejošā 

mobilitāte vai pētnieki un 

inovatori Savienībā un 

ārpus tās, pa valstīm 

internacionalizācija 

- ārvalstu pētnieku un 

inovatoru evolūcija un daļa, 

kas bāzējas visās EPT 

valstīs  

- Pētniecības iestāžu 

savietojamības un 

tīklošanās darbību 

evolūcija, tostarp publisko-

privāto saikņu evolūcija 

sistēmas  

- Ārvalstu investīcijas 

inovatīvās darbībās 

Savienībā 

- Patentu skaits 

līdzdalīgajās valstīs 

- No ārzemēm saņemtie 

ieņēmumi par licencēm 

Izcilības 

izplatīšana un 

dalības 

paplašināšana 

Līdzdalība 

pamatprogrammā 

Koordinatoru un 

dalībnieku daļa no 

paplašināšanās valstīm pa 

Programmas daļām un pa 

instrumentiem  

- Vērtētāju un valžu 

locekļu daļa, tostarp no 

paplašināšanās valstīm un 

reģioniem ar zemu R&I 

sniegumu 

Izcilības saliņu radīšana un modernizēšana   

Izcilas R&I ekosistēmas, tostarp reģionu ar zemu 

R&I sniegumu kļūšana par centriem pārmaiņu 

virzītājiem savās valstīs 

R&I plaisa  

Ģeogrāfiskā 

koncentrēšanās 

- Sekmīgo projektu daļa 

- Savienības finansētās 

pētniecības 

infrastruktūras 

izmantošana visās ERA 

valstīs 

ES finansējuma 

programmu stratēģiskā 

plānošana 

Sinerģija un mijiedarbība 

starp pamatprogrammu un 

pārdomātas specializācijas 

stratēģijām 

Valstu R&I sistēmu 

uzlabošana 

- Lielāks augstas 

kvalitātes un 

konkurējošs 

neatkarīgais 

finansējums zinātnei un 

karjeras novērtēšanas 

sistēmas 

- Privātā un publiskā 

līdzekļu izmantojuma 

R&I pieaugums 
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14.11.2018 

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinuma sagatavotāja: Lola Sánchez Caldentey 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" būs Eiropas Savienības 9. pētniecības un inovācijas 

pamatprogramma, kas darbosies no 2021. gada līdz 2027. gadam. Ņemot vērā iepriekšējās 

pamatprogrammās gūtās sekmes un pieredzi, pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" mērķis ir 

nostiprināt Savienības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, palielināt tās konkurētspēju un uzlabot 

Eiropas spēju ieņemt vadošu pozīciju 21. gadsimta problēmu risināšanā.  

Attīstības komiteja uzskata, ka pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" ir ļoti būtiska, ņemot 

vērā ieguldījumu, ko tā var sniegt ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Pētījumu un 

inovācijas nozīme sabiedrības un ekonomikas problēmu risināšanā ir atzīta daudzos 

dokumentos, īpaši jaunajā Eiropas konsensā par attīstību, kas tika pieņemts 2017. gada jūnijā.  

Ir svarīgi nodrošināt, lai pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" būtu atvērta dalībniekiem no 

jaunattīstības valstīm gan attiecībā uz dalību projektos un pasākumos, gan attiecībā uz 

piekļuvi projektu rezultātiem. Pašreizējā programmā "Apvārsnis 2020" jaunattīstības valstu 

līdzdalība ir mazinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējo pamatprogrammu, un 

pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" būtu jāpapildina ar konkrētiem noteikumiem, kas 

palielina programmas starptautiskās sadarbības dimensiju.  

Svarīgi arī nodrošināt, ka tiek ņemtas vērā ES ārpolitikas un attīstības politikas prioritātes un 

saistības, īpaši klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības, efektīvas resursu izmantošanas 

un energoefektivitātes jomās.  

Ierosinātie papildu grozījumi risina vajadzību veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti un 

pastiprināt programmā paredzētā dzimumu aspekta iekļaušanu. 
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GROZĪJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. norāde 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību, jo īpaši tā 173. panta 3. punktu, 

182. panta 1. punktu, 183. pantu un 

188. panta otro daļu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību, jo īpaši tā 173. panta 3. punktu, 

182. panta 1. punktu, 183. pantu, 

188. panta otro daļu un 208. panta 

1. punktu, 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās tautu 

labklājību. 

(1) Savienības mērķis ir sekmēt sociālo 

progresu un savas sabiedrības ilgtspēju 

un izturētspēju, stiprinot savu zinātniski 

tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī visus 

zinātniskās izpētes un inovācijas 

pasākumus, kas uzskatāmi par 

piemērotiem nolūkā atbalstīt citu 

Savienības rīcībpolitiku īstenošanu un 

ievērot Savienības starptautiskās saistības, 

jo īpaši tās, kas uzņemtas Parīzes 

nolīgumā, Adisabebas rīcības programmā, 

ANO programmā 2030. gadam un 

ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM) Nr. 

3.b, 9.5, un 17.6–17.9, kas iedzīvina 

Savienības stratēģiskās politiskās 
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prioritātes un saistības, kuru virsmērķis ir 

stiprināt mieru, pievērsties klimata 

pārmaiņām, sekmēt ilgtspējīgu attīstību, 

kā paredzēts IAM, un stiprināt Savienības 

vērtības un tās tautu labklājību. 

Pamatojums 

Šajā regulā ir pienācīgi jānorāda, cik liela nozīme tajā tiek piešķirta rīcības klimata politikas 

jomā un IAM atbalstam. 

 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicināt 

visdažādāko inovāciju, arī “revolucionāru”, 

un inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū; un 

optimizējot tādu ieguldījumu sagādāšanu 

nolūkā pastiprināt ietekmi spēcinātā 

Eiropas pētniecības telpā. 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai, 

rīcībai klimata jomā un sabiedrībai, 

Savienībai jāiegulda pētniecībā un 

inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu Savienībā un ārpus 

tās, pastiprinot pētniecības un inovācijas 

ietekmi Savienības rīcībpolitiku un 

saistību izvēršanā, atbalstīšanā un 

īstenošanā, atbalstot novatorisku 

risinājumu ieviešanu rūpniecībā un 

sabiedrībā, lai uzlabotu cilvēku labjutību 

un risinātu globālas problēmas, jo īpaši 

IAM un Parīzes nolīgumā ietvertās, un 

veicinātu rūpniecības konkurētspēju, 

veicināt visdažādāko inovāciju, arī 

“revolucionāru”, un inovatīvu risinājumu 

ieviešanu tirgū; un optimizējot tādu 

ieguldījumu sagādāšanu nolūkā pastiprināt 

ietekmi spēcinātā Eiropas pētniecības telpā. 
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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Tā kā aizvien acīmredzamāk un 

neatliekamāk ir jārisina tādi jautājumi kā 

klimats, drošība, migrācija, globālā 

pārvaldība un citas sabiedrības 

problēmas, attiecīgi ir mainījies konteksts, 

kādā Savienība izstrādā savu pētniecības 

pamatprogrammu. Pētniecībai, 

tehnoloģiju izstrādei un inovācijai var būt 

izšķirīga nozīme, lai labāk izprastu 

uzskaitīto problēmu būtību un izstrādātu 

efektīvus līdzekļus to risināšanai. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

3.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Savienība ir daudz ieguldījusi 

Parīzes nolīguma un ANO programmas 

2030. gadam, tostarp IAM, sagatavošanā 

un sekmīgā pieņemšanā. Savienībai arī 

turpmāk ir jāvada centieni sasniegt 

apstiprinātos mērķus un jāpilda savas 

attiecīgās saistības. Pamatprogrammai 

"Apvārsnis 2027 "ir jābūt izšķirīgai šo 

centienu īstenošanā. Tas jo īpaši būtu 

jāpanāk, ar šo pamatprogrammu atbalstot 

pētniecības spēju veidošanu attiecīgajās 

jomās, izraugoties īpaši svarīgus pētījumu 

tematus, aktīvi iesaistot un atbalstot 

jaunattīstības valstu dalībniekus un 

vienlaikus novēršot intelektuālā 

darbaspēka emigrāciju no šīm valstīm, 

palīdzot stiprināt pētniecības un 

inovācijas spējas šajās valstīs un 

nodrošinot piekļuvi pētījumu datiem un 

rezultātiem, kuri ir noderīgi, lai sasniegtu 



 

PE625.305v02-00 144/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

Parīzes nolīguma un IAM mērķus, kā arī 

būtu jāveicina lietderīgo rezultātu 

izmantošana. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Atklāta zinātne, ieskaitot brīvu 

piekļuvi zinātniskajām publikācijām un 

pētījumu datiem, spēj uzlabot zinātnes 

kvalitāti, nozīmi un devumu un paātrināt 

zināšanu attīstību, padarot to uzticamāku, 

efektīvāku un precīzāku, sabiedrībai labāk 

saprotamu un spējīgāku reaģēt uz 

sabiedrības problēmām. Jānosaka normas, 

kas garantē, ka zinātniski recenzētu 

publikāciju, pētījumu datu un citu 

pētniecības produktu brīvu pieejamību 

saņēmēji nodrošina atklāti, 

nediskriminējot, par brīvu un iespējami 

drīz pēc izplatīšanas sākuma un dara 

iespējamu to visplašāko izmantošanu un 

atkalizmantošanu. Īpaša vērība jāveltī 

pētījumu datu atbildīgai pārvaldībai, kas 

atbilst FAIR principiem "sameklējamība", 

"piekļūstamība", "sadarbspēja" un 

"atkalizmantojamība", galvenokārt – 

integrējot datu pārvaldības plānus. 

Attiecīgos gadījumos atbalsta saņēmējiem 

jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas 

atklātās zinātnes mākonis, un jāievēro arī 

plašāki atvērtas zinātnes principi un prakse. 

(5) Atklāta zinātne, ieskaitot brīvu 

piekļuvi zinātniskajām publikācijām un 

pētījumu datiem, spēj uzlabot zinātnes 

kvalitāti, nozīmi un devumu un paātrināt 

zināšanu attīstību, padarot to uzticamāku, 

efektīvāku un precīzāku, sabiedrībai labāk 

saprotamu un spējīgāku reaģēt uz 

sabiedrības problēmām. Tas ir īpaši svarīgi 

dalībniekiem jaunattīstības valstīs, kurās 

jāuzlabo vietējās pētniecības spēja un 

kuru sadarbība ar partneriem Savienībā 

var palīdzēt risināt kopīgas globālās 

problēmas un stiprināt Savienības 

pētniecības izcilību. Jānosaka normas, kas 

garantē, ka zinātniski recenzētu 

publikāciju, pētījumu datu un citu 

pētniecības produktu brīvu pieejamību 

saņēmēji nodrošina atklāti, 

nediskriminējot, par brīvu un iespējami 

drīz pēc izplatīšanas sākuma un dara 

iespējamu to visplašāko izmantošanu un 

atkalizmantošanu. Īpaša vērība jāveltī 

pētījumu datu atbildīgai pārvaldībai, kas 

atbilst FAIR principiem "sameklējamība", 

"piekļūstamība", "sadarbspēja" un 

"atkalizmantojamība", galvenokārt – 

integrējot datu pārvaldības plānus. 

Attiecīgos gadījumos atbalsta saņēmējiem 

jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas 

atklātās zinātnes mākonis, un jāievēro arī 

plašāki atvērtas zinātnes principi un prakse. 

 



 

RR\1170302LV.docx 145/385 PE625.305v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Pamatprogrammas 

īstenošanai ir jātuvina šis mērķis. 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

struktūrai jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Pamatprogrammai 

"Apvārsnis Eiropa" būtu jāatbalsta valstu 

stratēģijas un jāpanāk, ka šīs stratēģijas 

darbojas kā svira, ar ko sasniegt IAM, 

izmantojot kopīgu infrastruktūru un 

vienotu pieeju. Pamatprogrammas 

īstenošanai ir jātuvina šis mērķis un 

jāiemieso Savienības apņemšanās vadīt 

globālo problēmu risināšanu un nodot 

savas zināšanas citiem starptautiskajiem 

partneriem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un prioritātes, uzraudzīt un vērtēt 

panākumus mērķu un prioritāšu 

sasniegšanā un revidēt prioritātes vai 

izstrādāt jaunas. 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un prioritātes, kā arī izpildīt 

starptautiskās saistības, jo īpaši IAM, un 

uzraudzīt un vērtēt panākumus mērķu un 

prioritāšu sasniegšanā, un revidēt 

prioritātes vai izstrādāt jaunas. Tādēļ 

Eiropas pētniecības prioritātes būtu 

jāsaskaņo ar IAM attiecībā uz 

mērķrādītāju noteikšanu un 

pamatprogrammas ietekmes izmērīšanu. 
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Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Ar programmu būtu jāsniedz 

visaptverošs pētniecības un produktu 

izstrādes redzējums, lai nodrošinātu 

ciešāku Eiropas programmu 

koordinēšanu un saskaņotību ar valstu un 

starptautiskām iniciatīvām un pētniecības 

programmām un lai nodrošinātu, ka 

daudzsološi produkti tiek atbalstīti visā 

izstrādes procesā, jo īpaši nekomerciālās 

jomās. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Pīlārs "Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja" veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimalizēt 

integrāciju visās darba sfērās, vienlaikus 

nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ietekmi 

attiecībā pret tērējamiem resursiem. Tā 

veicinās kopdarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām un pāri 

robežām, cenšoties sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un panākt 

Savienības nozaru konkurētspēju tajos. 

(10) Eiropas pētniecības prioritātes 

neaprobežojas tikai ar zinātnes 

mērķiem. Tās ietver cilvēku labjutības, 

vides stabilitātes un ilgtspējīgas 

ekonomikas uzlabošanu. Pīlārs "Globālās 

problēmas un rūpniecības konkurētspēja" 

veidojams no pētniecības un inovācijas 

pasākumu kopumiem ar mērķi 

maksimalizēt integrāciju visās darba sfērās, 

vienlaikus nodrošinot augstu un ilgtspējīgu 

ietekmi attiecībā pret tērējamiem 

resursiem. Tā veicinās arī piemērotu 

rādītāju un vērtēšanas kritēriju metodikas 

izstrādi, lai varētu izvērtēt politikas un 

programmu ietekmi uz visām ilgtspējīgas 

attīstības dimensijām, tostarp uz humānās 

dimensijas attīstību. 

 

 

 

Grozījums Nr.  11 
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Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Stratēģiskās plānošanas procesā, 

iesaistot akadēmiskās aprindas, mazos un 

vidējos uzņēmumus, nozares pārstāvjus, 

pilsonisko sabiedrību un citas 

ieinteresētās personas, būtu jānosaka 

efektīvi un līdzsvaroti paņēmieni 

programmas vispārējo mērķu 

sasniegšanai. Tā rezultātā vajadzētu 

izveidot periodiskus stratēģiskos 

pētniecības un inovācijas plānus deleģēto 

aktu veidā, kas būtu jāīsteno ar darba 

programmām.  

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

12.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12b) Ļoti daudz ir jādara, lai atbalstītu 

IAM sasniegšanu arī jaunattīstības 

valstīs. Tā kā klimata pārmaiņas notiek 

nepārtraukti, liels uzdevums ir pastāvīgi 

uzlabot uz pētījumiem balstīto prognožu 

un ieteikumu (klimata pakalpojumu) 

kvalitāti un pieejamību. Savienībai būtu 

jāpilda savas attiecīgās saistības, tostarp 

tās, kas uzņemtas Adisabebas rīcības 

programmas 49., 116., 120. un 

121. punktā un Parīzes līguma 7. panta 

7. punkta c) apakšpunktā un 10. panta 

5. punktā. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Pētniecība un inovācija 

pamatprogrammai jāatbalsta integrēti, 

ievērojot visus saskarīgos Pasaules 

tirdzniecības organizācijas noteikumus. 

Pētniecības jēdziens, kas aptver arī 

eksperimentālu izstrādi, jāizprot saskaņā ar 

ESAO izstrādāto Fraskati [Frascati] 

rokasgrāmatu, turpretim inovācijas 

jēdziens jāizprot saskaņā ar ESAO un 

Eurostat izstrādāto Oslo rokasgrāmatu, 

ievērojot plašu pieeju, kas aptver sociālo 

inovāciju. Tehnoloģiskās izpētes, produktu 

izstrādes un demonstrēšanas pasākumos arī 

turpmāk, tāpat kā iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", jāņem 

vērā ESAO definīcijas, kas attiecas uz 

tehnoloģiskās gatavības pakāpēm (TRL), 

un darbības veidu definīcijas 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. 

Principā dotācijas darbībām nav 

piešķiramas, ja pasākumi pārsniedz TRL 8. 

Konkrēta konkursa darba programma 

pīlārā "Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” var pieļaut dotācijas 

produktu plaša mēroga validēšanai un 

replicēšanai tirgum. 

(13) Pētniecība un inovācija 

pamatprogrammai jāatbalsta integrēti, 

ievērojot visus saskarīgos Pasaules 

tirdzniecības organizācijas noteikumus. 

Pētniecības jēdziens, kas aptver arī 

eksperimentālu izstrādi, jāizprot saskaņā ar 

ESAO izstrādāto Fraskati [Frascati] 

rokasgrāmatu, turpretim inovācijas 

jēdziens jāizprot saskaņā ar ESAO un 

Eurostat izstrādāto Oslo rokasgrāmatu, 

ievērojot plašu pieeju, kas aptver sociālo 

inovāciju. Tehnoloģiskās izpētes, produktu 

izstrādes un demonstrēšanas pasākumos arī 

turpmāk, tāpat kā iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", jāņem 

vērā ESAO definīcijas, kas attiecas uz 

tehnoloģiskās gatavības pakāpēm (TRL), 

un darbības veidu definīcijas 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. 

Principā dotācijas darbībām nav 

piešķiramas, ja pasākumi pārsniedz TRL 8. 

Konkrēta konkursa darba programma 

pīlārā "Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” var pieļaut dotācijas 

produktu plaša mēroga validēšanai un 

replicēšanai tirgum, atzīstot, ka sevišķi 

svarīgi tas ir jomās, kurās tirgus darbojas 

nepilnīgi, piemēram nolūkā risināt 

mikrobu rezistences un tuberkulozes 

problēmu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu 

un beidzot ar projektu atlasi, vadību, 

saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

(15) Pamatprogrammai būtu jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

kas sekmētu attīstības politikas 

saskaņotību atbilstīgi Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 208. pantam, 

sākot ar attiecīgo programmu izveidi un 

stratēģisko plānošanu un beidzot ar 
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un dublēšanās un stiprinātu Savienības 

finansējuma doto atbalsta plakni, var notikt 

līdzekļu pārvietošana no citām Savienības 

programmām uz "Eiropas apvārsni". Tādos 

gadījumos jāievēro “Eiropas apvāršņa” 

noteikumi. 

projektu atlasi, vadību, saziņu, rezultātu 

izplatīšanu un izmantošanu, uzraudzību, 

revīziju un pārvaldību. Lai izvairītos no 

pārklāšanās un dublēšanās un stiprinātu 

Savienības finansējuma doto atbalsta 

plakni, var notikt līdzekļu pārvietošana no 

citām Savienības programmām uz "Eiropas 

apvārsni". Tādos gadījumos jāievēro 

“Eiropas apvāršņa” noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Pamatprogrammai būtu jāmudina 

veidot saikni ar dažādām augstākās 

izglītības iestādēm dabas un sociālo 

zinātņu jomā, izstrādājot starpdisciplināru 

un multidisciplināru studiju programmas 

un kursus augstākajā izglītībā, un 

ekspertiem būtu jāņem vērā vajadzība 

nodrošināt multidisciplināru pieeju. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Pamatprogrammai būtu 

jāvienkāršo atļauju piešķiršanas 

formalitātes, jāatbalsta pētniecība sociālo 

zinātņu jomā, mudinot veidot augstskolu 

sadraudzību, tīklošanas programmas un 

kopīgas doktorantūras gan Savienībā, gan 

ar trešām valstīm, kuras piedalās 

pamatprogrammā, un mudinot īstenot 

starpaugstskolu sadarbību, ko panāktu ar 

zināšanu pārnesi pāri robežām. 

 

 

Grozījums Nr.  17 
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Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim jābūt 

stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos ietvertās globālās 

problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: atvērtība 

citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

darbībām, arī ar pienācīgām tiesībām uz 

finansējumu subjektiem, kuri iedibināti 
valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusējiem ieguvumiem un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes 

nolīgumu. Starptautiskās sadarbības 

mērķim jābūt stiprināt Savienības izcilību 

pētniecībā un inovācijā, jo īpaši 

ekoinovācijā, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības ilgtspējību 

un konkurētspēju, risināt Parīzes nolīgumā 

un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos 

ietvertās globālās sociālās problēmas un 

atbalstīt Savienības ārpolitiku, īpašu 

uzmanību pievēršot nabadzības 

mazināšanai un izskaušanai. Jāievēro 

šāda pieeja: atvērtība citu pasaules reģionu 

dalībai un mērķpilnām starptautiskas 

sadarbības darbībām, tostarp sadarbībai ar 

zemu un vidēju ienākumu valstīm. 

Finansējuma piešķiršanai subjektiem 
valstīs ar zemiem vai vidējiem ienākumiem 

būtu jāpiemēro pienācīgi atbilstības 

kritēriji, kas attiektos uz dažādiem 

pētniecības un inovācijas veiktspējas 

līmeņiem. Līdztekus būtu jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu, lai 

programmas izpildē mudinātu piedalīties 

talantus no visas pasaules. 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un (26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 
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sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura kopīgā 

izstrādē un izveidē, veicinot izglītošanu 

zinātnes jautājumos, padarot zinības 

publiski pieejamas un atvieglinot pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalību tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā un ar daļā "Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana" tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai būtu jādarbojas, lai 

risinātu un pārvarētu šķēršļus sabiedrības 

iesaistei, un aktīvi jāiesaista un jāiekļauj 

pilsoņi, akadēmiskās aprindas un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
atbildīgas pētniecības un inovācijas darbu 

sarakstu un satura kopīgā izstrādē un 

izveidē, veicinot izglītošanu zinātnes 

jautājumos, padarot zinības publiski 

pieejamas un atvieglinot pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju dalību 

tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā, jo īpaši izmantojot 

vairākdalībnieku pieejas, un ar daļā 

"Eiropas Pētniecības telpas stiprināšana" 

tam īpaši domātiem pasākumiem. Pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Par iedzīvotāju un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistes 

uzlabošanai veiktajiem pasākumiem būtu 

jāziņo programmas "Apvārsnis 2027" 

gada ziņojumos. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 
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pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

Pamatprogrammā būtu jāiekļauj konkrēti 

pasākumi, lai nepieļautu nejaušu, ar 

dzimumu saistītu neobjektīvumu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

40. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Atbilstīgi LESD 180. un 186. pantā 

noteiktajiem starptautiskās sadarbības 

mērķiem jāveicina trešās valstīs iedibinātu 

tiesību subjektu un starptautisku 

organizāciju dalība. Pamatprogrammas 

īstenošanai jānotiek saskaņā ar 

pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi LESD 

75. un 215. pantam, un jāatbilst 

starptautisko tiesību aktiem. Darbībās, kas 

attiecas uz Savienības stratēģiskajiem 

aktīviem, interesēm, autonomiju vai 

drošību, dalību pamatprogrammas 

atsevišķās darbībās var ierobežot līdz 

dalībvalstīs iedibinātiem subjektiem vai 

līdz noteiktās asociētajās valstīs vai citās 

trešās valstīs iedibinātiem subjektiem 

līdzās tādiem dalībvalstu subjektiem. 

(40) Atbilstīgi LESD 180. un 186. pantā 

noteiktajiem starptautiskās sadarbības 

mērķiem jāveicina trešās valstīs iedibinātu 

tiesību subjektu un starptautisku 

organizāciju dalība. Lai atbalstītu trešās 

valstīs iedibinātu struktūru līdzdalību, 

būtu jānodrošina apmācības un 

informācijas pasākumi valstu 

kontaktpunktiem un visām 

ieinteresētajām personām no pētniecības 

organizācijām, privātā sektora, 

pilsoniskās sabiedrības, kā arī vietējām un 

valsts iestādēm. Pamatprogrammas 

īstenošanai jānotiek saskaņā ar 

pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi LESD 

75. un 215. pantam, un jāatbilst 

starptautisko tiesību aktiem. Darbībās, kas 

attiecas uz Savienības stratēģiskajiem 

aktīviem, interesēm, autonomiju vai 

drošību, dalību pamatprogrammas 

atsevišķās darbībās var ierobežot līdz 

dalībvalstīs iedibinātiem subjektiem vai 

līdz noteiktās asociētajās valstīs vai citās 

trešās valstīs iedibinātiem subjektiem 

līdzās tādiem dalībvalstu subjektiem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

41.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (41a) Ņemot vērā ievērojamo fosilā 

kurināmā nelabvēlīgo ietekmi uz klimata 

pārmaiņu paātrināšanu, ar 

pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" 

būtu jāapņemas pakāpeniski atteikties no 

fosilā kurināmā, nesniedzot nekādu 

finansiālu atbalstu darbībām vai 

ieguldījumiem, kas saistīti ar fosilā 

kurināmā ražošanu, pārstrādi, sadali, 

uzglabāšanu vai sadegšanu, un nekādām 

citām darbībām, kuras kaitē klimatam un 

ir pretrunā Parīzes nolīgumā uzņemtajām 

Savienības saistībām. 

Pamatojums 

Lai vidējās temperatūras celšanās būtu krietni zem 2° C, ir jāparedz stingrāki pasākumi, jo 

īpaši ņemot vērā, ka ES enerģētikas politika noteikti tiks izmantota par paraugu 

starptautiskajās sarunās, savukārt klimata pārmaiņas visvairāk ietekmēs valstis, kuras 

vismazāk veicinājušas siltumnīcefekta gāzu emisiju palielināšanos (piemēram, mazās salas un 

vismazāk attīstītās valstis). 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) "globālas problēmas" ir IAM un 

Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana, 

novēršot, pārvaldot un mazinot drošības 

apdraudējumus un konfliktus, stiprinot 

cilvēktiesību ievērošanu, optimizējot 

starptautiskos nosacījumus ilgtspējīgai un 

iekļaujošai ekonomikas un sociālajai 

attīstībai arī citos veidos un stiprinot 

globālo pārvaldību, efektīvu 

multilaterālismu un starptautisku 

tiesiskumu, lai sekmētu šo mērķu 

sasniegšanu; globālas problēmas ir 

iekļautas sabiedrības problēmu jēdzienā, 

kas savukārt ir jādefinē, aktīvi iesaistot 

pilsonisko sabiedrību, veidojot iedzīvotāju 

līdzdalības mehānismus un citus 
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inovatīvus lēmumu pieņemšanas 

procesus, ko šis jēdziens pilnībā neaptver; 

Pamatojums 

Ieguldījums globālo problēmu risināšanā ir regulas galvenais mērķis. Tāpēc ir skaidri 

jānorāda, ko nozīmē globālas problēmas. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4.punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajai izlaidei, kas radīta 

Programmā finansēto darbību īstenošanas 

rezultātā, jo īpaši zinātniskajām 

publikācijām un pētījumu datiem; 

(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajai izlaidei un 

pētniecības datiem, kas radīta Programmā 

finansēto darbību īstenošanas rezultātā, jo 

īpaši zinātniskajām publikācijām un 

pētījumu datiem; 

 

 

Grozījums Nr.  24 

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, klimata politikas 

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 saistības un palīdzēt risināt globālas 

sabiedrības problēmas, kas izriet no 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes 

nolīguma, ietverot konkrētus pasākumus 

to sasniegšanai gan Savienībā, gan ārpus 

tās. 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

(a) risināt globālas sabiedrības 

problēmas un stiprināt Eiropas zināšanu 

bāzi, atbalstot kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

 

 

Grozījums Nr.  26 

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 Savienības rīcībpolitikas, īpaši 

saistībā ar IAM un Parīzes nolīgumu, 
izstrādē, atbalstīšanā un īstenošanā, kā arī 

atbalstīt inovatīvu risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā un nodrošināt 

taisnīgu piekļuvi tiem, lai risinātu globālas 

problēmas; 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) sekmēt Parīzes nolīgumā uzņemto 

Savienības saistību izpildi, proti, vismaz 

50 % no programmas finansējuma 

ieguldot ar klimatu saistītos pētījumos un 

inovācijā. 
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Pamatojums 

Ņemot vērā pētniecības, inovācijas un konkurētspējas lomu Enerģētikas savienības satvarā, 

pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" būtu jāizmanto, lai sasniegtu 2030. gadam un ilgākam 

laikposmam klimata un enerģētikas satvarā izvirzītos mērķus, jo īpaši ņemot vērā, ka ES 

enerģētikas politika noteikti tiks izmantota par paraugu starptautiskās sarunās. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (db) palielināt pētniecības un 

inovācijas pievilcību un veicināt 

pētniecības un inovācijas rezultātu 

pirmreizēju komerciālu izmantošanu, ja 

attiecīgais produkts risina sabiedrības vai 

globālās problēmas un var uzlabot 

iedzīvotāju labjutību vai vides ilgtspēju; 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu 

īstenošanu; 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu un 

saistību īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 

klimata pasākumiem un virzību uz IAM 

sasniegšanu; 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) sekmē IAM sasniegšanu; 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Jāīsteno centieni, lai vismaz 0,7 % 

no kopējiem programmas līdzekļiem 

novirzītu dalībniekiem no jaunattīstības 

valstīm.  

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa – iii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii. aktīva tādas politikas sekmēšana, 

kas uzlabotu iedzīvotāju ekonomisko un 

sociālo labklājību. 

iii. aktīva tādas politikas sekmēšana, 

kas uzlabotu iedzīvotāju ekonomisko un 

sociālo labklājību un veicinātu vides 

ilgtspēju. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) pasākumi vai ieguldījumi, kas 

saistīti ar fosilā kurināmā ražošanu, 

pārstrādi, sadali, glabāšanu vai 

dedzināšanu, vai jebkura cita darbība, kas 

kaitē klimatam un ir pretrunā Parīzes 

nolīgumā uzņemtajām Savienības 

saistībām. 

 

Grozījums Nr.  34 
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Regulas priekšlikums 

18. pants – 5.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Tiesību subjekti, tostarp jebkuri 

saistīti subjekti, ir jāizslēdz no dalības, ja 

to mērķa, iedibināšanas vietas, darbību 

rakstura vai vietas dēļ Savienība pārkāptu 

starptautiskās tiesības vai starptautiskās 

humanitārās tiesības, kas noteiktas ar 

ANO Drošības padomes lēmumu vai 

Starptautiskās Tiesas spriedumu vai 

konsultatīvo atzinumu. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 5.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b No dalības pamatprogrammā 

„Apvārsnis Eiropa” izslēdz trešā valstī 

iedibinātus uzņēmumus, ja šī trešā valsts 

reklamē sevi kā ārzonas finanšu centru, 

tajā nav nodokļu vai ir tikai nomināli 

nodokļi, tā neveic efektīvu informācijas 

apmaiņu ar ārvalstu nodokļu iestādēm, 

tajā nav pārredzamu leģislatīvo, 

tiesvedības vai administratīvo noteikumu 

un tā neprasa, lai nozīmīga 

uzņēmējdarbība notiktu attiecīgajā valstī. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Subjektiem, kas ir iedibināti trešā 

valstī, kas nav asociētā valsts, principā 

būtu jāsedz savas dalības izmaksas. Tomēr 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem un izņēmuma kārtā citās 

2. Subjektiem, kas ir iedibināti trešā 

valstī, kas nav asociētā valsts, izņemot 

valstis ar zemiem un vidēji zemiem 

ienākumiem, būtu jāsedz savas dalības 

izmaksas. Katrai Komisijas pieņemtai 
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trešās valstīs, kas nav asociētās valstis, tie 

varētu būt tiesīgi saņemt finansējumu 

darbībai, ja: 

darba programmai pievieno pielikumu ar 

sarakstu, kurā ietvertas valstis ar zemiem 

vai vidēji zemiem ienākumiem. Izņēmuma 

kārtā citās trešās valstīs, kas nav asociētās 

valstis, tie varētu būt tiesīgi saņemt 

finansējumu darbībai, ja: 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) ieguldījums IAM īstenošanā. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, pienācīgi aizsargā savus 

rezultātus, ja aizsardzība ir iespējama un 

pamatota, un šajā nolūkā ņem vērā visus 

attiecīgos apsvērumus, arī komerciālas 

izmantošanas perspektīvas. Lemjot par 

aizsardzību, saņēmēji ņem vērā arī citu 

darbības saņēmēju likumīgās intereses; 

2. Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, pienācīgi aizsargā savus 

rezultātus, ja aizsardzība ir pamatota, un 

šajā nolūkā ņem vērā visus attiecīgos 

apsvērumus, arī komerciālas izmantošanas 

perspektīvas. Lemjot par aizsardzību, 

saņēmēji ņem vērā arī citu darbības 

saņēmēju likumīgās intereses un aktīvi 

popularizē labvēlīgo sociālo papildu 

ietekmi un publiskā ieguldījuma atdevi, 

kas izpaužas kā piekļuve datiem un 

rezultātiem. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Vienkāršas licences līgumi ir 

jāpopularizē kā tehnoloģiju nodošanas 

līgumi, kas sekmē konkurenci un veicina 

pētniecību un inovāciju. Ja investoru 

piesaistīšanai ir vajadzīgi ekskluzīvi 

līgumi, tehnoloģiju nodošanas līgumos ir 

jāiekļauj noteikumi, ar ko nodrošina 

iespējamā produkta vai procesa 

pieejamību un pieņemamu cenu. 

Nodošanas iestādes ir jāmudina saglabāt 

tiesības grozīt vai atsaukt līgumu, ja 

līgums nenodrošina piekļuvi 

iespējamajam galaproduktam. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Tādu inovāciju gadījumā, kas ir 

cieši saistītas ar jaunattīstības valstu 

vajadzībām, tostarp vispārējās veselības 

jomā, Komisija dotācijas līgumā iekļauj 

licencēšanas nosacījumus, ar ko uzlabo 

biomedicīnas produktu pieejamību un 

pieņemamu cenu jaunattīstības valstīs, 

piemērojot humanitāriem mērķiem 

atbilstīgus licencēšanas nosacījumus. 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Regulas V pielikumā papildus 

ietekmes ceļu rādītājiem ir noteikti rādītāji, 

ar kuriem ziņo par Programmas virzību 

3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. 

1. Regulas V pielikumā papildus 

ietekmes ceļu rādītājiem ir noteikti rādītāji, 

ar kuriem ziņo par Programmas virzību 

3. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā. 
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Izraudzītos rādītājus pēc iespējas saskaņo 

ar IAM rādītājiem. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – ievaddaļa – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Savienība ir apņēmusies veicināt 

dzimumu līdztiesību zinātnē un inovācijā. 

Pamatprogrammā "Apvārsnis 2027" 

dzimumu līdztiesība ir jāskata kā 

transversāls jautājums, ar ko labot 

sieviešu un vīriešu līdzsvara trūkumu un 

integrētu dzimuma līdztiesības dimensiju 

pētījumu un inovācijas plānošanā un 

saturā. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – ievaddaļa – 1.b daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Konflikta kontekstuālā izpratne ir jārisina 

kā transversāls jautājums, lai nepieļautu, 

ka pamatprogrammas "Apvārsnis 

Eiropa" pētniecības darbības nodara 

kaitējumu un veicina konfliktus. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības:  nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības:  nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 
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mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 

nozarēm un disciplīnām, kā arī strukturē un 

uzlabo pieņemšanas darbā, mācību un 

karjeras izaugsmes sistēmas institucionālā 

un valstu līmenī; tādējādi Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 

palīdz veidot Eiropas izcilās pētniecības 

vides pamatu, veicinot nodarbinātību, 

izaugsmi un investīcijas un risinot esošās 

un gaidāmās problēmas sabiedrībā. 

mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 

nozarēm un disciplīnām, vienlaikus 

novēršot intelektuālā darbaspēka 

emigrāciju no jaunattīstības valstīm un 

aktīvi atbalstot kompetences veidošanu 

pētniecības un inovācijas jomā, 

nepastarpināti ņemot vērā vietējās un 

reģionālās vajadzības saskaņā ar 

Savienības attīstības instrumentu, kā arī 

strukturē un uzlabo pieņemšanas darbā, 

mācību un karjeras izaugsmes sistēmas 

institucionālā un valstu līmenī; tādējādi 

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 

darbības palīdz veidot Eiropas izcilās 

pētniecības vides pamatu, veicinot 

nodarbinātību, ilgtspējīgas ekonomikas 

sistēmas un investīcijas un risinot esošās 

un gaidāmās problēmas sabiedrībā. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – ievaddaļa – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam stiprinās pētniecības un 

inovācijas ietekmi Eiropas Savienības 

politikas izstrādē, atbalstā un īstenošanā un 

atbalstīs inovatīvu risinājumu pārņemšanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas. Tas arī veicinās citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam stiprinās pētniecības un 

inovācijas ietekmi globālo problēmu 

risināšanā, Eiropas Savienības politikas 

izstrādē, atbalstā un īstenošanā un atbalstīs 

inovatīvu risinājumu pārņemšanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas. Tas arī veicinās citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. 

 Vismaz 70 % no šim pīlāram piešķirtajiem 

izdevumiem galvenokārt tiks novirzīti tam, 

lai palīdzētu risināt sabiedrības globālās 

problēmas un nodrošinātu sabiedrības 

ietekmi (I kategorija). Līdz 30 % no 

izdevumiem tiks izmantoti rūpniecības 

konkurētspējas un ekonomiskās ietekmes 

palielināšanai (II kategorija). Šis 

sadalījums (70 % I kategorijai, 30% 

II kategorijai) tiks nodrošināts dažādos 
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plānošanas, novērtēšanas un uzraudzības 

līmeņos. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam stiprinās pētniecības un 

inovācijas ietekmi Eiropas Savienības 

politikas izstrādē, atbalstā un īstenošanā un 

atbalstīs inovatīvu risinājumu pārņemšanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas. Tas arī veicinās citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam stiprinās pētniecības un 

inovācijas ietekmi Eiropas Savienības 

politikas izstrādē, atbalstā un īstenošanā, 

sekmējot IAM sasniegšanu, un atbalstīs 

inovatīvu risinājumu pārņemšanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas. Tas arī veicinās citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kopa “Veselība”: visu vecumu iedzīvotāju 

veselības uzlabošana un aizsardzība, 

izstrādājot inovatīvus risinājumus slimību 

novēršanai, diagnosticēšanai, uzraudzībai 

un ārstēšanai; veselības risku mazināšana, 

aizsargājot iedzīvotājus un veicinot labu 

veselību; sabiedrības veselības sistēmu 

uzlabošana izmaksu efektivitātes, 

vienlīdzības un ilgtspējības ziņā; pacientu 

līdzdalības un sava veselības stāvokļa 

uzmanīšanas iespēju atbalstīšana un 

nodrošināšana. 

Kopa “Veselība”: visu vecumu iedzīvotāju 

veselības uzlabošana un aizsardzība, 

izstrādājot inovatīvus, piemērotus, drošus, 

pieejamus un cenas ziņā pieņemamus 
risinājumus slimību novēršanai, 

diagnosticēšanai, uzraudzībai un 

ārstēšanai; veselības risku mazināšana, 

aizsargājot iedzīvotājus un veicinot labu 

veselību; sabiedrības veselības sistēmu 

uzlabošana izmaksu efektivitātes, 

vienlīdzības un ilgtspējības ziņā; pacientu 

līdzdalības un sava veselības stāvokļa 

uzmanīšanas iespēju atbalstīšana un 

nodrošināšana. 
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Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas izmaiņas; 

pret katastrofām noturīga sabiedrība; 

aizsardzība un drošība; kiberdrošība. 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas izmaiņas; 

pret katastrofām noturīga sabiedrība; 

aizsardzība un cilvēku drošība; konfliktu 

novēršana un miera veidošana, 
kiberdrošība. 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; progresīvi materiāli; 

mākslīgais intelekts un robotika; nākamās 

paaudzes internets; augstas veiktspējas 

datošana un lielie dati; aprites nozares; 

zemas oglekļa emisijas un “tīra” 

rūpniecība; kosmoss. 

Intervences jomas: ilgtspējīgas ražošanas 

tehnoloģijas; digitālās tehnoloģijas; 

progresīvi materiāli; mākslīgais intelekts 

un robotika; atvērts nākamās paaudzes 

internets; augstas veiktspējas datošana un 

lielie dati; aprites nozares; zemas oglekļa 

emisijas un “tīra” rūpniecība; kosmoss. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kopa “Klimats, enerģētika un mobilitāte”: 

cīņa pret klimata pārmaiņām, labāk 

izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, riskus, 

ietekmi un iespējas un padarot enerģētikas 

un transporta nozares klimatam un videi 

draudzīgākas, efektīvākas, 

konkurētspējīgākas, viedākas, drošākas un 

izturētspējīgākas. 

Kopa “Klimats, enerģētika un mobilitāte”: 

cīņa pret klimata pārmaiņām, labāk 

izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, riskus, 

ietekmi un iespējas un padarot enerģētikas 

un transporta nozares klimatam un videi 

draudzīgākas, efektīvākas, lētākas, 

viedākas, drošākas un izturētspējīgākas. 

 

Grozījums Nr.  51 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpniecības 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas akumulācija. 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; sabiedrībai 

pieņemamas cenas transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

un ilgtspējīga mobilitāte; enerģijas 

akumulācija. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e apakšpunkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. bioekonomika; precīzā 

lauksaimniecība; pārtika un uzturs; 

pārtika veselības veicināšanai. 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – f apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā 

pētniecības centra tiešās darbības: 

kvalitatīvu zinātnisko pierādījumu radīšana 

labai publiskajai politikai. Jaunām 

iniciatīvām un priekšlikumiem ES tiesību 

aktiem ir nepieciešami pārredzamas, 

visaptverošas un līdzsvarotas liecības, bet 

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā 

pētniecības centra tiešās darbības: 

kvalitatīvu zinātnisko pierādījumu radīšana 

labai publiskajai politikai. Jaunām 

iniciatīvām un priekšlikumiem ES tiesību 

aktiem ir nepieciešami pārredzamas, 

visaptverošas un līdzsvarotas liecības, bet 
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politikas īstenošanā liecības ir vajadzīgas, 

lai novērtētu un uzraudzītu progresu. JRC 

nodrošinās Eiropas Savienības politikai 

neatkarīgas zinātniskās liecības un tehnisko 

atbalstu visā politikas veidošanas ciklā. 

JRC arī koncentrēs savu pētniecisko 

darbību uz ES politikas prioritātēm. 

politikas īstenošanā liecības ir vajadzīgas, 

lai novērtētu un uzraudzītu progresu. JRC 

nodrošinās Eiropas Savienības politikai 

neatkarīgas zinātniskās liecības un tehnisko 

atbalstu visā politikas veidošanas ciklā. 

JRC arī koncentrēs savu pētniecisko 

darbību uz ES politikas prioritātēm, tostarp 

konfliktu novēršanu un miera veidošanu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – f apakšpunkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: veselība; izturētspēja un 

drošība; digitālā joma un rūpniecība; 

klimats, enerģētika un mobilitāte; pārtika 

un dabas resursi; atbalsts iekšējā tirgus 

funkcionēšanai un Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldībai; atbalsts 

dalībvalstīm tiesību aktu īstenošanā un 

pārdomātas specializācijas stratēģiju 

izstrādē; politikas veidošanas analītiskie 

instrumenti un metodes; zināšanu 

pārvaldība; zināšanu un tehnoloģijas 

nodošana; atbalsts zinātnei politikas 

platformu nolūkiem. 

Intervences jomas: veselība; izturētspēja un 

cilvēku drošība; miera veidošana un 

konfliktu novēršana, tostarp agrīnā 

brīdināšana; digitālā joma un rūpniecība; 

klimats, enerģētika un mobilitāte; pārtika 

un dabas resursi; atbalsts iekšējā tirgus 

funkcionēšanai un Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldībai; atbalsts 

dalībvalstīm tiesību aktu īstenošanā un 

pārdomātas specializācijas stratēģiju 

izstrādē; politikas veidošanas analītiskie 

instrumenti un metodes; zināšanu 

pārvaldība; zināšanu un tehnoloģijas 

nodošana; atbalsts zinātnei politikas 

platformu nolūkiem. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Inovācijas padome: veicina 

revolucionāru inovāciju ar izaugsmes 

potenciālu globālā līmenī 

Eiropas Inovācijas padome: veicina 

sabiedrībai vajadzīgu revolucionāru 

inovāciju ar izaugsmes potenciālu globālā 

līmenī 

 

Grozījums Nr.  56 



 

RR\1170302LV.docx 167/385 PE625.305v02-00 

 LV 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: ilgtspējīgu inovācijas 

ekosistēmu stiprināšana Eiropā; 

uzņēmējdarbības un inovācijas prasmju 

attīstības veicināšana mūžizglītības 

perspektīvā un atbalsts ES universitāšu 

pārveidei uzņēmējdarbības virzienā; 

globālo sabiedrības problēmu jaunu 

risinājumu ieviešana tirgū; sinerģija un 

pievienotā vērtība programmā “Apvārsnis 

Eiropa”. 

Intervences jomas: ilgtspējīgu inovācijas 

ekosistēmu stiprināšana Eiropā un ārpus 

tās; solidaritātes un inovācijas prasmju 

attīstības veicināšana mūžizglītības 

perspektīvā un atbalsts ES universitāšu 

pārveidei sabiedrisko dimensiju virzienā; 

globālo sabiedrības problēmu jaunu 

risinājumu ieviešana sabiedrībā; sinerģija 

un pievienotā vērtība programmā 

“Apvārsnis Eiropa”. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Mācību un mobilitātes darbība: 

darbība, kas vērsta uz pētnieku prasmju, 

zināšanu un karjeras izredžu uzlabošanu, 

izmantojot mobilitāti starp valstīm un 

vajadzības gadījumā starp nozarēm vai 

disciplīnām. 

– Mācību un mobilitātes darbība: 

darbība, kas vērsta uz pētnieku prasmju, 

zināšanu un karjeras izredžu uzlabošanu, 

izmantojot mobilitāti starp valstīm un 

vajadzības gadījumā starp nozarēm vai 

disciplīnām, vienlaikus sekmējot 

sadarbību ar zemu un vidēju ienākumu 

valstīm. 

 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

pierādījumi, ka Eiropas partnerība ir 

efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

īpaši ņemot vērā ieguldījumu globālu 

problēmu risināšanā un pētniecības un 

pierādījumi, ka Eiropas partnerība ir 

efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

īpaši ņemot vērā ieguldījumu tādu globālu 

problēmu risināšanā, kas ietvertas IAM, un 
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inovācijas mērķu sasniegšanā, ES 

konkurētspējas uzlabošanā un Eiropas 

pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

pētniecības un inovācijas mērķu 

sasniegšanā, ES konkurētspējas uzlabošanā 

un Eiropas pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Eiropas partnerības pārredzamība 

un atvērtība attiecībā uz prioritāšu un 

mērķu noteikšanu un dažādu nozaru, 

attiecīgā gadījumā arī starptautisku, 

partneru un ieinteresēto personu 

iesaistīšanās; 

(c) Eiropas partnerības pārredzamība 

un atvērtība attiecībā uz prioritāšu un 

mērķu noteikšanu un dažādu nozaru, 

attiecīgā gadījumā arī pilsoniskās 

sabiedrības un starptautisku, partneru un 

plaša ieinteresēto personu loka 

iesaistīšanās; 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī Eiropas būtisko ekonomisko vērtību; 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī Eiropas būtisko ekonomisko vērtību 

un ieguldījumu IAM; 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ESF+ var izplatīt un efektīvi 

izmantot Programmas atbalstītās inovatīvās 

mācību programmas, īstenojot valstu vai 

reģionālās programmas, lai nodrošinātu 

cilvēkiem prasmes un kompetences, kas 

(a) ESF+ var izplatīt un efektīvi 

izmantot Programmas atbalstītās inovatīvās 

mācību programmas, īstenojot valstu vai 

reģionālās programmas, lai nodrošinātu 

cilvēkiem zināšanas, prasmes un 
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tiem būs nepieciešamas darbam nākotnē; kompetences, kas tiem būs nepieciešamas 

darbam nākotnē; 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 6. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pētniecības un inovācijas 

vajadzības saistībā ar digitālajiem 

aspektiem ir konstatētas un noteiktas 

Programmas stratēģiskās pētniecības un 

inovācijas plānos; tas ietver pētniecību un 

inovāciju augstas veiktspējas datošanai, 

mākslīgajam intelektam un kiberdrošībai, 

apvienojot digitālās tehnoloģijas ar citām 

tehnoloģijām, lai radītu tehnoloģiju un ar 

tehnoloģijām nesaistītas inovācijas; atbalsts 

uzņēmumiem, kas ievieš revolucionāras 

inovācijas (daudzi no tiem apvieno 

digitālās un fiziskās tehnoloģijas); digitālās 

jomas integrēšana visā pīlārā “Globālās 

problēmas un rūpniecības konkurētspēja”; 

un atbalsts digitālās pētniecības 

infrastruktūrām; 

(b) pētniecības un inovācijas 

vajadzības saistībā ar digitālajiem 

aspektiem ir konstatētas un noteiktas 

Programmas stratēģiskās pētniecības un 

inovācijas plānos; tas ietver pētniecību un 

inovāciju atvērtajam internetam, augstas 

veiktspējas datošanai, mākslīgajam 

intelektam un kiberdrošībai, apvienojot 

digitālās tehnoloģijas ar citām 

tehnoloģijām, lai radītu tehnoloģiju un ar 

tehnoloģijām nesaistītas inovācijas; atbalsts 

uzņēmumiem, kas ievieš sabiedrībai 

vajadzīgas inovācijas (daudzi no tiem 

apvieno digitālās un fiziskās tehnoloģijas); 

digitālās jomas integrēšana visā pīlārā 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja”; un atbalsts digitālās 

pētniecības infrastruktūrām; 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 11. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. Sinerģija ar Kaimiņattiecību, 

attīstības un starptautiskās sadarbības 

instrumentu (ārējo instrumentu) 

nodrošinās, ka Programmas pētniecības un 

inovācijas pasākumi ar trešo valstu 

līdzdalību un mērķorientētām 

starptautiskās sadarbības darbībām tiecas 

uz saskaņotību un saskanību ar paralēlo 

tirgus pārņemšanu un spēju veidošanas 

darbību sadaļām atbilstoši ārējiem 

instrumentiem, pamatojoties uz kopīgo 

11. Sinerģija ar Kaimiņattiecību, 

attīstības un starptautiskās sadarbības 

instrumentu (ārējo instrumentu) 

nodrošinās, ka Programmas pētniecības un 

inovācijas pasākumi ar trešo valstu 

līdzdalību un mērķorientētām 

starptautiskās sadarbības darbībām tiecas 

uz saskaņotību un saskanību ar paralēlo 

tirgus pārņemšanu un spēju veidošanas 

darbību sadaļām atbilstoši ārējiem 

instrumentiem, pamatojoties uz kopīgo 
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vajadzību definīciju un intervences jomām, 

kas kopīgi definētas Programmas 

stratēģiskās pētniecības un inovācijas 

plānošanas procesā. 

vajadzību definīciju, ko nosaka, 

apspriežoties ar plašu ieinteresēto personu 

loku partnervalstīs, un intervences jomām, 

kas kopīgi definētas Programmas 

stratēģiskās pētniecības un inovācijas 

plānošanas procesā un pilnībā saskaņotas 

ar vispārējiem programmas 2030. gadam 

un ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šāda 

sinerģija sekmēs PTO TRIPS līguma1a 66. 

panta 2. punkta izpildi, kurā norādīts uz 

attīstīto valstu saistībām stimulēt savus 

uzņēmumus vai iestādes, lai tās sekmētu 

un mudinātu nodot tehnoloģijas vismazāk 

attīstītām valstīm. 

 _________________ 

 1a TRIPS līgums: Līguma par intelektuālā 

īpašuma tiesību komercaspektiem 

(TRIPS) 66. panta 2. punktā prasīts 

attīstītajām valstīm stimulēt uzņēmumus 

un iestādes, kas atrodas to teritorijā, lai 

tās sekmētu un mudinātu nodot 

tehnoloģijas vismazāk attīstītām valstīm 

nolūkā ļaut tām radīt stabilu un noturīgu 

tehnoloģisko bāzi. 

 

 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 4. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot ES politikas prioritātes, 

izmantojot pētniecību un inovāciju, 

nodrošinot ieguvumus un ietekmi ar 

pētniecības un inovācijas uzdevumiem un 

stiprinot inovācijas ieviešanu sabiedrībā. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot globālās problēmas, kas 

definētas IAM, kā arī ES politikas 

prioritātes un saistības, izmantojot 

pētniecību un inovāciju, nodrošinot 

ieguvumus un ietekmi ar pētniecības un 

inovācijas uzdevumiem un stiprinot 

inovācijas ieviešanu sabiedrībā un taisnīgu 

piekļuvi inovācijai, tādējādi uzlabojot 

cilvēku labklājību. 

 Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 
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uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

Izraudzītie rādītāji pēc iespējas jāsaskaņo 

ar IAM rādītājiem. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. tabula – 1. kolonna – 2. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pievēršanās ES politikas prioritātēm, 

izmantojot pētniecību un inovāciju 

Pievēršanās ES politikas prioritātēm, īpaši 

IAM, izmantojot pētniecību un inovāciju 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. tabula – 1. kolonna – 3. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ieguvumu un ietekmes nodrošināšana, 

izmantojot pētniecības un inovācijas 

uzdevumus 

Sabiedrības ieguvumu un ietekmes 

nodrošināšana, izmantojot pētniecības un 

inovācijas uzdevumus 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. tabula – 2. kolonna – 2. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izlaide — tādu izlaižu skaits un īpatsvars, 

kas attiecas uz konkrētām ES politikas 

prioritātēm 

Izlaide — tādu izlaižu skaits un īpatsvars, 

kas attiecas uz konkrētām ES politikas 

prioritātēm, īpaši IAM 
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Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. tabula – 3. kolonna – 2. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Risinājumi — tādu inovāciju un zinātnisko 

rezultātu skaits un īpatsvars, kas attiecas uz 

konkrētām ES politikas prioritātēm 

Risinājumi — tādu inovāciju un zinātnisko 

rezultātu skaits un īpatsvars, kas attiecas uz 

konkrētām ES politikas prioritātēm, īpaši 

IAM 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 2. tabula – 4. kolonna – 2. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ieguvumi — pamatprogrammas finansēto 

rezultātu izmantošanas apkopotā aplēstā 

ietekme uz konkrētām ES politikas 

prioritātēm, tostarp ieguldījums politikas 

un tiesību aktu izstrādes procesā 

Ieguvumi — pamatprogrammas finansēto 

rezultātu izmantošanas apkopotā aplēstā 

ietekme uz konkrētām ES politikas 

prioritātēm, īpaši IAM, tostarp ieguldījums 

politikas un tiesību aktu izstrādes procesā 
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10.10.2018 

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinuma sagatavotājs: Nils Torvalds 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu par jauno pētniecības un 

inovāciju pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”. Pašreizējā programma “Apvārsnis 2020” ir 

parādījusi pētniecības un jauninājumu jomā piešķirto resursu pievienoto vērtību un ieguvumus 

dalībniekiem visā sabiedrībā.  

 

Komisija ierosina palielināt resursus pētniecībai un jauninājumiem salīdzinājumā ar 

pašreizējo pamatprogrammu. Atzinuma sagatavotājs ļoti atzinīgi vērtē šo pieaugumu, jo īpaši 

tāpēc, ka Komisijas vērtējumā katrs pamatprogrammās ieguldītais euro 25 gadu laikā var 

potenciāli radīt 11 euro lielu atdevi. Vienlaikus atzinuma sagatavotājs uzskata, ka budžetam 

vajadzētu būt vēl apjomīgākam, jo Komisija ir arī aprēķinājusi, ka, lai finansētu visus izcilos 

priekšlikumus, programmai “Apvārsnis 2020” būtu vajadzīgs vairāk nekā EUR 160 miljardu 

liels budžets. 

 

Tāpēc viņš rosina palielināt budžetu līdz EUR 120 miljardiem (2018. gada cenās), lai 

veicinātu pētniecības un jauninājumu potenciālu Eiropā. Iepriekš Eiropas Parlaments savās 

2018. gada 14. marta un 2018. gada 30. maija rezolūcijās par 2021.-2017. gada daudzgadu 

finanšu shēmu aicināja ievērojami palielināt programmas “Apvārsnis Eiropa” budžetu līdz 

vismaz EUR 120 miljardiem (2018. gada cenās).    

 

Dalībvalstu un to valstu vai valdību vadītāju izvirzītais mērķis, kas paredz laikā līdz 

2020. gadam 3 % no ES IKP ieguldīt pētniecībā un attīstībā, ir ļoti svarīgs kontinenta 

konkurētspējai. Pamatprogrammai ir svarīga loma šī mērķa sasniegšanā. “Apvārsnis Eiropa” 

tomēr nav un nevar būt vienīgais līdzeklis iecerētā panākšanai. Darbību kopums, kas atbalsta 

pētniecību un attīstību Savienības līmenī, kopā ar resursiem valsts līmenī ir galvenais veids, 

lai to varētu īstenot, īpašu uzmanību pievēršot ES līmeņa un valstu līmeņa pasākumu 
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papildināmībai un koordinācijai.  

 

Atbalstot to, ka ar šo priekšlikumu liela uzmanība tiek pievērsta inovācijai, atzinuma 

sagatavotājs tomēr cenšas veicināt plašāku inovāciju perspektīvu pamatprogrammas ietvaros, 

ar ko būtu jānodrošina atbilstošs atbalsts visiem saņēmējiem, kuri cenšas attīstīt un īstenot 

savu inovāciju potenciālu. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” tiek 

apturēta budžeta līdzekļu paredzēšana maziem un vidējiem uzņēmumiem, viņš cenšas 

nodrošināt, lai inovatīviem MVU arī turpmāk būtu iespējas piekļūt attiecīgiem finansējuma 

resursiem. 

Visbeidzot, ar šo atzinumu arī tiek mēģināts pielāgot programmas “Apvārsnis Eiropa” iekšējo 

elastīgumu līdz 15 % elastīguma līmenim, kas piemērojams visām programmām nākamajā 

DFS visā tās garumā. Ņemot vērā iespēju palielināt attiecīgās summas par 15 % atbilstoši 

regulas 9. panta 2. punktam, ar atzinumu tiek mēģināts piedāvāt Komisijai iespēju ikgadējā 

budžeta projektā ierosināt pieaugumu par līdz pat 15 % attiecībā uz attiecīgo summu visā DFS 

laikā, vienlaikus nepieļaujot samazinājumus, kas būtu lielāki par 5 %. 

GROZĪJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicināt 

visdažādāko inovāciju, arī “revolucionāru”, 

un inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū un 

(2)  Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot izcilību 

pētniecībā, fundamentālos pētījumus un 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas, piemēram, kā panākt 

ilgtspējīgu attīstību, un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicināt 
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optimizējot tādu ieguldījumu sagādāšanu 

nolūkā pastiprināt ietekmi spēcinātā 

Eiropas pētniecības telpā. 

visdažādāko inovāciju, arī “revolucionāru”, 

un inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū un 

optimizējot tādu ieguldījumu sagādāšanu 

nolūkā pastiprināt ietekmi spēcinātā 

Eiropas pētniecības telpā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Programma palīdzēs sasniegt 

vispārēju mērķi — 3 % no Savienības IKP 

investēt pētniecībā un attīstībā, tādējādi 

rīkojoties saskaņā ar ES 2020 

pamatmērķi. Mērķa sasniegšanai 

dalībvalstīm būs jāintegrē programma 

savās investīciju darbībās pētniecībā, 

attīstībā un inovācijā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Pīlārā "Atklāta inovācija" jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 

izaugsmes nolūkos. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, kuri ir spējīgi 

izvērsties pasaules un Savienības mērogos, 

un, arī kopā ar privātiem ieguldītājiem, 

jāpiedāvā ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši – līdzfinansēšanas partnerībās ar 

(19) Pīlārā "Atklāta inovācija" jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 

izaugsmes nolūkos, kā arī veicināt 

pakāpenisku inovāciju. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, kuri ir spējīgi 

izvērsties pasaules un Savienības mērogos, 

un, arī kopā ar privātiem ieguldītājiem, 

jāpiedāvā ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši – līdzfinansēšanas partnerībās ar 
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valstu un reģionu inovācijas atbalstītājiem. valstu un reģionu inovācijas atbalstītājiem. 

 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir veicināt plašāku pamatprogrammas inovāciju perspektīvu, kam 

jānodrošina atbilstošs atbalsts visiem saņēmējiem, kuri cenšas attīstīt un īstenot savu 

inovāciju potenciālu. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” tiek 

apturēta budžeta līdzekļu paredzēšana maziem un vidējiem uzņēmumiem, šā grozījuma mērķis 

ir nodrošināt, lai inovatīviem MVU būtu iespējas piekļūt attiecīgiem finansējuma resursiem. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šās programmas politiskos mērķus 

centīsies sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts proporcionāli 

jāizmanto tirgus nepilnību vai neoptimālu 

ieguldīšanas apstākļu novēršanai, un 

darbībām nav jādublē un jāizspiež privātais 

finansējums un nav jākropļo iekšējā tirgus 

konkurence. Darbībām jārada skaidra 

Eiropas pievienotā vērtība. 

(20) Šās programmas politiskos mērķus 

centīsies sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts proporcionāli 

jāizmanto tirgus nepilnību vai neoptimālu 

ieguldīšanas apstākļu novēršanai, un 

darbībām nav jādublē un jāizspiež privātais 

finansējums un nav jākropļo iekšējā tirgus 

konkurence. Darbībām jārada skaidra 

Eiropas pievienotā vērtība un tām 

jābalstās uz izcilības principu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts un integrēta pieeja 

dzimumu līdztiesībai būtu adekvāti 
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visos pētniecības cikla posmos. jāiestrādā pētniecības un inovācijas saturā 

un jāievēro visos pētniecības cikla posmos. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārējo mērķrādījumu "25 % ES budžeta 

izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai". 

(41) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un ātri sasniegt 

vispārējo mērķrādījumu "30 % ES budžeta 

izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai". 

 

Grozījums Nr.  7 

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 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, kā arī jāpalīdz sasniegt mērķis 

kopumā 3 % no Savienības IKP atvēlēt 

investīcijām pētniecībā un attīstībā, 

rīkojoties saskaņā ar ES 2020 

pamatmērķi. 
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Grozījums Nr.  8 

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 

(EUR 135 248 000 000 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. 

Pamatojums 

Finansējumu ierosināts grozīt saskaņā ar Parlamenta 14. marta un 30. maija rezolūcijām par 

nākamo daudzgadu finanšu shēmu, pamatojoties uz provizorisku tehnisko sadalījumu pa 

programmām, uz kurām varētu attiecināt turpmākas korekcijas, vienlaikus ievērojot 

Parlamenta kopējo nostāju šajās rezolūcijās un kopējo līmeni, proti, 1,3 % no ES 27 valstu 

NKI. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) EUR 25 800 000 000 I pīlāram 

"Atvērtā zinātne" laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(a) 27,418 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, I pīlāram 

"Atvērtā zinātne" laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 16 600 000 000 Eiropas 

Pētniecības padomei; 

(1) 17,641 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, Eiropas 

Pētniecības padomei; 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 6 800 000 000 Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

(2) 7,226 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) EUR 2 400 000 000 pētniecības 

infrastruktūrām; 

(3) 2,551 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, 

pētniecības infrastruktūrām; 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) EUR 52 700 000 000 II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(b) 56,004 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 7 700 000 000 kopai 

“Veselība”; 

(1) 8,183 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, kopai 

“Veselība”; 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 2 800 000 000 kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

(2) 2,976 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Digitālā joma un rūpniecība”; 

(3) 15,940 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, kopai 

“Digitālā joma un rūpniecība”; 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 

(4) 15,940 %no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Pārtika un dabas resursi”; 

(5) 10,627 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, kopai 

“Pārtika un dabas resursi”; 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) EUR 2 200 000 000 ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

(6) 2,338 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2 punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) EUR 13 500 000 000 III pīlāram 

“Atvērtā inovācija” laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam, no kura: 

(c) 14,346 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, III 

pīlāram “Atvērtā inovācija” laikposmā no 

2021. līdz 2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2 punkts – c apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 10 500 000 000 Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz EUR 

500 000 000 Eiropas inovācijas 

(1) 11,158 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz 0,531 % 
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ekosistēmām; no summas, kas minēta 1. punkta pirmajā 

teikuma daļā, Eiropas inovācijas 

ekosistēmām; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2 punkts – c apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 3 000 000 000 Eiropas 

Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT); 

(2) 3,188 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, Eiropas 

Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT); 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2 punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) EUR 2 100 000 000 daļai “Eiropas 

pētniecības telpas stiprināšana” laikposmā 

no 2021. līdz 2027. gadam, no kura: 

(d) 2,232 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, daļai 

“Eiropas pētniecības telpas stiprināšana” 

laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam, no 

kura: 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 1 700 000 000 izcilas 

pieredzes apmaiņai; 

(1) 1,807 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, izcilas 

pieredzes apmaiņai; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 400 000 000 Eiropas 

pētniecības un inovācijas sistēmas 

reformēšanai un pilnveidošanai. 

(2) 0,425 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikuma daļā, Eiropas 

pētniecības un inovācijas sistēmas 

reformēšanai un pilnveidošanai. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai reaģētu uz neparedzētām 

situācijām vai jaunām norisēm un 

vajadzībām, Komisija ikgadējā budžeta 

procedūrā var noteikt novirzi no 2. punktā 

minētajām summām, nodrošinot, ka šī 

starpība nepārsniedz 10 %. Šāda novirze 

nav pieļaujama attiecībā uz summām, kas 

minētas šā panta 2. punkta b) apakšpunkta 

6) punktā, un kopējo summu, kas noteikta 

šā panta 2. punkta daļai “Eiropas 

pētniecības telpas stiprināšana”. 

3. Lai reaģētu uz neparedzētām 

situācijām vai jaunām norisēm un 

vajadzībām, Komisija ikgadējā budžeta 

procedūrā ierosina palielināt 2. punktā 

minētās summas par ne vairāk kā 15 % 

vai samazināt tās par ne vairāk kā 5 %. 

Samazināšana nav pieļaujama attiecībā 

uz summām, kas minētas šā panta 

2. punkta a) apakšpunktā. Palielināšana 

vai samazināšana nav pieļaujama attiecībā 

uz summām, kas minētas 2. punkta b) 

apakšpunkta 6) punktā, un kopējo summu, 

kas noteikta 2. punkta daļai “Eiropas 

pētniecības telpas stiprināšana”. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek mēģināts pielāgot programmas “Apvārsnis Eiropa” iekšējo elastīgumu 

ar ierosināto elastīguma līmeni līdz 15 %, kas piemērojama visām programmām nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā visā nākamās DFS laikā, kā norādīts Iestāžu nolīguma 16. punktā. 

Lai nodrošinātu iespējamo 15% palielinājumu attiecīgajām summām saskaņā ar 9. panta 2. 

punktu, ar grozījumu tiek mēģināts nodrošināt Komisijai iespēju ikgadējā budžeta projektā 

ierosināt palielinājumu par 15% attiecīgajai summai visā DFS. Savukārt samazinājumam 

nevajadzētu būt lielākam par 5 %. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Tiklīdz ir pieejama pietiekama 

informācija par trešo valstu sniegto 

finansiālo ieguldījumu programmā, kā arī 

par to gaidāmo ieguldījumu, to paziņo 

abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm 

programmas gada un/vai starpposma 

ziņojumu ietvaros. 

 

 

Grozījums Nr.   28 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Atgūtās summas veido ieņēmumus, 

kas Mehānismam piešķirti Finanšu regulas 

21. panta 4. punkta nozīmē. Kad ir 

piešķirtas visas dotācijas, kuru risku tieši 

vai netieši sedz Mehānisms, Komisija 

atgūst visas atlikušās summas un iekļauj 

Savienības budžetā saskaņā ar 

likumdevējas iestādes lēmumiem. 

6. Atgūtās summas veido ieņēmumus, 

kas Mehānismam piešķirti Finanšu regulas 

21. panta 4. punkta nozīmē. Kad ir 

piešķirtas visas dotācijas, kuru risku tieši 

vai netieši sedz Mehānisms, Komisija 

atgūst visas atlikušās summas un iekļauj 

Savienības budžetā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

kopš programmas īstenošanas sākuma. 

Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā trīs gadus kopš 

programmas īstenošanas sākuma. Tajā 

ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir līdzsvarot laikposmu pietiekamas informācijas apkopošanai 

pienācīgam starpposma novērtējumam ar saprātīgu laikposmu programmas īstenošanai un 
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efektivitātes nodrošināšanai. 
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19.11.2018 

BUDŽETA KONTROLES KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinuma sagatavotāja: Martina Dlabajová 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Lai maksimāli palielinātu Eiropas Savienības (ES) ietekmi nākotnē, pētniecībai un inovācijai 

(R&I) ir izšķiroša nozīme strauji augošās globalizācijas apstākļos. 

Salīdzinājumā ar citām lielākajām tautsaimniecībām Eiropa cieš no izaugsmes deficīta, un līdz 

ar to ir nepieciešama ES un tās dalībvalstu rīcība. 

 

Augsta līmeņa grupa par ES pētniecības nozari to apkopo šādi: “Eiropas izaicinājums un 

ambīcijas ir vienkārši — palielināt investīcijas zināšanās un ātrāk pārvērst zinātnes un 

pētniecības rezultātu lielo apjomu un kvalitāti dziļākā inovācijā, kas rada vērtību ekonomikai 

un sabiedrībai.”1 

 

Pētniecība un inovācija ir ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības pamats Eiropā un palīdz 

rast risinājumus pašreizējām un neparedzētām globālām problēmām. 

 

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu par “Apvārsnis Eiropa” ierosinot 

laikposmam no 2021.–2027. gadam pieeju, kas var sniegt lielu ieguldījumu šo problēmu 

risināšanā, galveno uzmanību pievēršot izcilībai, transnacionālajai konkurencei un sadarbībai. 

 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka ierosinātās pamatprogrammas mērķis ir radīt vēl 

lielāku ietekmi, nekā to panāca pašreizējā programma, kas jau ir nodrošinājusi unikālu Eiropas 

pievienoto vērtību, atbalstot konkurenci un sadarbību visā kontinentā, lai veicinātu labāko 

zinātni un inovāciju. Vienkāršības labad atzinuma sagatavotāja uzsver, ka, apvienojot divus 

spēkā esošos tiesību aktus (Pamatprogrammu un Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus) 

vienā tiesību aktā, kas paredz vienotu dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumu kopumu, ir 

                                                 
1 Augsta līmeņa grupa par ES pētniecības un inovācijas programmām, 2017. gads 
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palielinājusies vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošana un savstarpēja paļaušanās uz revīzijām 

utt. 

 

Atzinuma sagatavotāja arī vēlas uzsvērt, cik svarīgi ir pievērst lielāku uzmanību ietekmei un 

atvērtībai, pieejai, kas par prioritāti nosaka investīcijas, kurām ir taustāmi rezultāti un liela 

ietekme uz sabiedrību, izmantojot stratēģisku pieeju partnerībām. Papildus sinerģiju 

palielināšanai starp R&I programmām un citām ES programmām ir jāturpina noteikumu un 

procedūru vienkāršošanas centieni un labāk jāinformē ES pilsoņi par R&I rezultātiem. 

 

Ņemot vērā programmas “Apvārsnis 2020” starpposma novērtējuma rezultātus, atzinuma 

sagatavotāja uzskata, ka pašreizējais Komisijas priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, lai 

nodrošinātu elastīgumu un efektivitāti un samazinātu administratīvo slogu līdz minimumam. 

 

Tomēr atzinuma sagatavotāja ir ļoti norūpējusies par jaunākajiem Eiropas Biroja krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) izmeklēšanas rezultātiem, proti, ka krāpnieki arvien vairāk mēģina izkrāpt 

pētniecībai paredzētos līdzekļus1. Pētniecības un tehnoloģiju attīstības prioritātes ir starp tām, 

kuras visvairāk skar iespējamā krāpniecība. 

 

Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka joprojām ir svarīgi padziļināti analizēt pieejas, procedūras un 

pieejamos instrumentus krāpšanas apkarošanā. 

 

Ierosināto grozījumu mērķis ir precizēt finansiālos aspektus, jo īpaši attiecībā uz agrīnas 

atklāšanas un izslēgšanas sistēmu. 

GROZĪJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pamatprogrammai jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām, veicamo darbību 

veidiem un mērķi un vēlamo ietekmi. Šo 

faktoru kopumam jānosaka attiecīgajās 

pamatprogrammas daļās izvēlētā pieeja, 

bet tās visas veicina pamatprogrammas 

(8) Programmai būtu jāsaglabā 

līdzsvars un skaidrība starp augšupējo 

(pētnieku un novatoru noteikto) un lejupējo 

(stratēģiski izvirzīto prioritāšu noteikto) 

finansēšanu atbilstoši iesaistītajām 

pētniecības un inovācijas kopām, veicamo 

darbību veidiem un mērķi un vēlamo 

ietekmi. Šo faktoru kopumam būtu 

jānosaka attiecīgajās programmas daļās 

izvēlētā pieeja, bet tās visas veicina 

programmas vispārējo un specifisko 

                                                 
1 OLAF 2017. gada ziņojums 
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vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Komisijas paziņojumā par 

“Apvāršņa 2020” starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 

un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu kritisko 

masu un maksimalizētu ietekmi;  atbalstīt 

revolucionāru inovāciju, noteikt prioritātes 

Savienības ieguldījumiem pētniecībā un 

inovācijā augstas pievienotās vērtības 

jomās, izmantojot galvenokārt orientēšanos 

uz uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu 

saziņu; racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; stiprināt starptautisko sadarbību 

un pastiprināt atvērtību trešo valstu 

dalībai; turpināt vienkāršošanu, balstoties 

uz “Apvāršņa 2020” īstenošanas pieredzi. 

(14) Komisijas paziņojumā par 

“Apvāršņa 2020” starpposma novērtējumu 

(COM(2018)0002 final), balstoties uz 

iepriekšējā programmā gūto pieredzi un 

ES iestāžu un ieinteresēto personu devumu, 

ir dota virkne ieteikumu par šo 

programmu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Novērtējumā ir 

norādīts, ka iepriekšējā programma 

nepārprotami netika pietiekami finansēta, 

ņemot vērā iesniegto priekšlikumu skaitu, 

kas tika uzskatīti par tādiem, kuri 

pārsniedza stingro kvalitātes slieksni, un 

tiek lēsts, ka pieteikumu iesniedzēji 

iztērēja 643 miljonus EUR priekšlikumu 

sagatavošanai. Ierosinātie ieteikumi 

ietver: ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu 

kritisko masu un maksimizētu ietekmi; 

atbalstīt revolucionāru inovāciju, noteikt 

prioritātes Savienības ieguldījumiem 

pētniecībā un inovācijā augstas pievienotās 

vērtības jomās, izmantojot galvenokārt 

orientēšanos uz uzdevumu, pilsoņu iesaisti 

un plašu saziņu; racionalizēt Savienības 

finansējuma daudzveidību, cita starpā 

vienkāršojot partnerības iniciatīvas un 

līdzfinansēšanas shēmas; attīstīt vairāk 

konkrētas sinerģijas starp dažādiem 

Savienības finansēšanas instrumentiem, 

galvenokārt nolūkā palīdzēt visā Savienībā 

atraisīt nepietiekami izmantoto pētniecības 

un inovācijas potenciālu; stiprināt 

starptautisko sadarbību un atvērtību trešo 

valstu dalībai; turpināt vienkāršošanu, 

balstoties uz “Apvāršņa 2020” īstenošanas 

pieredzi. 

 

Grozījums Nr.  3 
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Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu 

un beidzot ar projektu atlasi, vadību, 

saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

un dublēšanās un stiprinātu Savienības 

finansējuma doto atbalsta plakni, var 

notikt līdzekļu pārvietošana no citām 

Savienības programmām uz “Eiropas 

apvārsni”. Tādos gadījumos jāievēro 

“Eiropas apvāršņa” noteikumi. 

(15) Programmai būtu jāmeklē sinerģija 

ar citām Savienības programmām, sākot ar 

to izveidi, vienkāršošanu un stratēģisko 

plānošanu un beidzot ar projektu atlasi, 

vadību, saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

un dublēšanās un palielinātu Savienības 

finansējuma sviras efektu, var notikt 

līdzekļu pārvietošana no citām Savienības 

programmām uz “Apvārsnis Eiropa”. 

Tādos gadījumos jāievēro “Apvārsnis 

Eiropa” noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

(28) Programmas ietvaros izstrādātajos 

pasākumos būtu jācenšas izbeigt dzimumu 

nevienlīdzību un sekmēt dzimumu 

līdztiesību pētniecībā un inovācijā saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 2. un 

3. pantu un Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 8. pantu. Dzimuma aspekts būtu 

adekvāti jāiestrādā pētniecības un 

inovācijas saturā un jāievēro visos 

pētniecības cikla posmos. 

Pamatojums 

Dzimumu līdztiesības jautājums nav tikai jautājums par sievietēm un vīriešiem. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 7. punkts 
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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 

galvenokārt tiks izsludināti pārredzamos 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, un 

daži no tiem tiks organizēti uzdevumu un 

Eiropas partnerību ietvaros. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā 

daļā minēto summu var izmantot arī tādu 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu 

izmaksu un Programmas pārvaldības un 

īstenošanas izdevumu, tostarp visu 

administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu 

sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu 

segšanai. No šīs summas turklāt var segt 

izdevumus par pētījumiem, ekspertu 

sanāksmēm, informācijas un 

komunikācijas darbībām, ciktāl šīs 

darbības ir saistītas ar Programmas 

mērķiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas tehnoloģiju tīkliem 

informācijas apstrādes un informācijas 

apmaiņas vajadzībām, ieskaitot 

korporatīvos informācijas tehnoloģiju rīkus 

un citu tehnisko un administratīvo 

palīdzību, kura vajadzīga saistībā ar 

Programmas pārvaldību. 

4. Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā 

daļā minēto summu var izmantot arī 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu 

izmaksu un programmas pārvaldības un 

īstenošanas izdevumu, tostarp visu 

administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu 

sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu 

segšanai. No šīs summas turklāt var segt 

izdevumus par pētījumiem, ekspertu 

sanāksmēm, informācijas un 

komunikācijas darbībām, ciktāl šīs 

darbības ir tieši saistītas ar programmas 

mērķiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas tehnoloģiju tīkliem 

informācijas apstrādes un informācijas 

apmaiņas vajadzībām, ieskaitot 

korporatīvos informācijas tehnoloģiju rīkus 

un citu tehnisko un administratīvo 

palīdzību, kura vajadzīga saistībā ar 

programmas pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Komisija ievieš instrumentu, kas 

reāllaikā ļauj informēt par programmas 
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īstenošanu, tostarp datus par 

dalībniekiem, finansējuma summām, 

rezultātiem un ieviešanu tirgū. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Digitalizācija ir būtisks 

virzītājspēks. Tā kā tā strauji turpinās 

visās jomās, investīcijas prioritārajās 

nozarēs no mākslīgā intelekta līdz 

nākamās paaudzes internetam, augstas 

veiktspējas datošanai, fotonikai un 

nanoelektronikai kļūst būtiskas mūsu 

ekonomikas un mūsu sabiedrības 

ilgtspējas nodrošināšanai. Investīcijas 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijās (IKT), to ražošana un 

lietošana būtiski sekmē Savienības 

ekonomisko izaugsmi, tikai laikposmā no 

2001. līdz 2011. gadam vien nodrošinot 

30 % pieaugumu. Galvenās 

pamattehnoloģijas ir pamatā digitālās un 

fiziskās pasaules saplūšanai, kas ir šā 

globālā inovācijas viļņa būtiska 

sastāvdaļa. Investīcijas galveno 

pamattehnoloģiju attīstībā, 

demonstrējumos un ieviešanā, kā arī 

droša, ilgtspējīga un pieejama izejvielu un 

progresīvu materiālu piegāde nodrošinās 

Savienības stratēģisku autonomiju un 

palīdzēs Savienības rūpniecībai būtiski 

samazināt oglekļa pēdu un ietekmi uz vidi. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Nodrošina trauksmes cēlēju aizsardzību. 
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Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 198. 

panta, finansiālās spējas pārbauda tikai 

koordinatoram un tikai tad, ja darbībai no 

Savienības pieprasītais finansējums ir EUR 

500 000 vai vairāk. 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

198. panta, finansiālās spējas pārbauda 

tikai koordinatoram un tikai tad, ja darbībai 

no Savienības pieprasītais finansējums ir 

250 000 EUR vai vairāk. 

Pamatojums 

Pētniecības garantija aizsargā ES budžetu no dalībnieku saistību neizpildes. Tomēr, ja 

dotāciju piešķir vairākiem saņēmējiem, koordinators pārvalda arī pārējo partneru līdzekļus. 

Ir pamatoti pārbaudīt tā spējas; tomēr Komisijas ierosinātā robežvērtība 500 000 EUR ir 

augsta, jo īpaši, ja koordinatora lomu atbalsta riskam vairāk pakļauti saņēmēji. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja finansiālās spējas ir vājas, 

Komisija vai finansēšanas struktūra var 

noteikt, ka pieteikuma iesniedzēja dalība ir 

atkarīga no tā, vai saistītais subjekts ir 

iesniedzis deklarāciju par solidāru 

atbildību. 

4. Ja, analizējot informāciju vai 

pavaddokumentus, kas minēti Finanšu 

regulas 196. pantā, tiek konstatētas vājas 

finansiālās spējas, Komisija vai 

finansēšanas struktūra var noteikt, ka 

pieteikuma iesniedzēja dalība ir atkarīga no 

tā, vai saistītais subjekts ir iesniedzis 

deklarāciju par solidāru atbildību. 

Pamatojums 

“Vājo finansiālo spēju” konstatējumam būtu jābalstās uz informāciju, kas prasīta finanšu 

regulā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 203. 

panta 4. punkta, atzinums par finanšu 

pārskatiem ir obligāts atlikuma 

maksājuma veikšanas laikā, ja summa, 

kas pieprasīta kā faktiskās izmaksas un 

vienības izmaksas, kuras aprēķinātas 

saskaņā ar parasto izmaksu uzskaites 

praksi, ir EUR 325 000 vai lielāka. 

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

203. panta 4. punkta, atzinums par finanšu 

pārskatiem, ko sagatavojis apstiprināts 

ārējais revidents vai — valsts iestāžu 

gadījumā — kompetenta un neatkarīga 

valsts amatpersona, ir obligāts tikai tad, ja 

dalībniekam veikto starpposma un 

atlikuma maksājumu kopsumma ir 

325 000 EUR vai lielāka. 

Pamatojums 

Tas, ka atzinums par finanšu pārskatiem tiek izsniegts tikai projekta beigās, nav lietderīgi un 

var vājināt kontroles sistēmu. Vienkāršošanas mērķis jebkurā gadījumā ir sasniegts šajā 

pantā, nosakot robežvērtību. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EIC apvienoto finansējumu īsteno 

saskaņā ar 43. pantu. Atbalstu kā EIC 

apvienoto finansējumu var piešķirt tik ilgi, 

kamēr vien darbību var finansēt kā 

finansējuma apvienošanas darbību vai kā 

finansēšanas un investīciju operāciju, kuru 

pilnībā nosedz InvestEU saistībā sniegtā 

ES garantija. Atkāpjoties no Finanšu 

regulas 209. panta, noteikumus, kas 

izklāstīti 2. punktā, jo īpaši a) un d) 

apakšpunktā, nepiemēro laikā, kad tiek 

piešķirts EIC apvienotais finansējums. 

2. EIC apvienoto finansējumu īsteno 

saskaņā ar 43. pantu. Atbalstu kā EIC 

apvienoto finansējumu var piešķirt tik ilgi, 

kamēr vien darbību var finansēt kā 

finansējuma apvienošanas darbību vai kā 

finansēšanas un investīciju operāciju, kuru 

pilnībā nosedz InvestEU saistībā sniegtā 

ES garantija. 

Pamatojums 

Šķiet, ka Komisijas ierosinātās atkāpes netieši norāda uz to, ka Savienība atbalstīs 

galasaņēmējus, kuri nav uzskatāmi par ekonomiski dzīvotspējīgiem. Turklāt sviras efekts un 

multiplikatora efekts ir būtiski finanšu instrumentu elementi. Visbeidzot, nav skaidrības par 

atkāpju formulējumu: vai tas nozīmē, ka atkāpe attiektos tikai vai galvenokārt uz a) un d) 

apakšpunktu? 

 



 

PE625.305v02-00 198/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 237. 

panta 3. punkta, ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir pamatoti un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

237. panta 3. punkta, ārējos ekspertus, 

kuru neatkarība ir pierādīta, var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir lietderīgi un tiek 

pienācīgi pamatots un ja izraudzīšanās 

notiek pārredzami. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātais 44. panta 1. punkta teksts ir neskaidrs un neņem vērā pat gadījumu, 

kad nepastāv interešu konflikts. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija vai attiecīgā finansēšanas 

struktūra nodrošina, ka eksperts, kas 

nonācis interešu konfliktā saistībā ar 

jautājumu, par kuru tiek prasīts eksperta 

atzinums, nesniedz vērtējumu, padomu 

vai palīdzību konkrētajā jautājumā. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātais 44. panta 1. punkta teksts ir neskaidrs un neņem vērā pat gadījumu, 

kad nepastāv interešu konflikts. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saskaņā ar Finanšu regulas 237. 

panta 2. un 3. punktu ārējie eksperti saņem 

2. Saskaņā ar Finanšu regulas 

237. panta 2. un 3. punktu ārējie eksperti 
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atlīdzību, pamatojoties uz standarta 

nosacījumiem. Ja tas ir pamatoti, var 

noteikt, jo īpaši konkrētiem augsta līmeņa 

ekspertiem, atbilstīgu atlīdzības līmeni, kas 

nav paredzēts standarta nosacījumos, bet 

kas pamatojas uz attiecīgajiem tirgus 

standartiem. 

saņem atlīdzību, pamatojoties uz standarta 

nosacījumiem. Pienācīgi pamatotos 

gadījumos var noteikt, jo īpaši konkrētiem 

augsta līmeņa ekspertiem, atbilstīgu 

atlīdzības līmeni, kas nav paredzēts 

standarta nosacījumos, bet kas pamatojas 

uz attiecīgajiem tirgus standartiem. 

Pamatojums 

Ir saprotams, ka Komisijai, iespējams, būs jāmaksā vairāk ekspertiem par dažām ļoti 

specifiskām kompetencēm. Tomēr tam jābūt vismaz pienācīgi pamatotam. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šo izņēmumu piemēro tikai tiem 

ekspertiem, kuri nav izraudzīti 

uzaicinājumā izteikt ieinteresētību. 

Pamatojums 

Ir saprotams, ka Komisijai, iespējams, būs jāmaksā vairāk ekspertiem par dažām ļoti 

specifiskām kompetencēm. Tomēr tam jābūt vismaz pienācīgi pamatotam. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

kopš programmas īstenošanas sākuma. 

Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, un novērtējuma rezultātu 

dara pieejamu ne vēlāk kā četrus gadus 

pēc programmas īstenošanas sākuma. Tajā 

ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu programmas īstenošanu. 
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Pamatojums 

Starpposma izvērtējumam vajadzētu būt tādam, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams veikt 

korektīvus pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas kontroles sistēma 

nodrošina pienācīgu līdzsvaru starp 

uzticamību un kontroli, ņemot vērā 

kontroles administratīvās un citas izmaksas 

visos līmeņos, īpaši attiecībā uz atbalsta 

saņēmējiem. 

1. Programmas kontroles sistēma 

nodrošina pienācīgu līdzsvaru starp 

uzticamību un kontroli, ņemot vērā 

kontroles administratīvās un citas izmaksas 

visos līmeņos, īpaši attiecībā uz atbalsta 

saņēmējiem. Revīzijas veic saskaņā ar 

starptautiski pieņemtiem revīzijas 

standartiem un vispārīgiem tiesību 

principiem. 

Pamatojums 

Gan revidentiem, gan ES līdzekļu saņēmējiem ir ļoti svarīgi ievērot vispārīgos tiesību 

principus (proporcionalitāti, juridisko noteiktību, pārredzamību, tiesības uz privāto dzīvi un 

labu pārvaldību). 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Saskaņā ar Finanšu regulas 

127. pantu Komisija vai finansēšanas 

iestāde var balstīties uz revīzijām par to 

Savienības iemaksu izmantošanu, kuras 

veikušas citas personas vai subjekti, tostarp 

tādi, kas nav Savienības iestāžu vai 

struktūru pilnvarotās personas vai subjekti. 

4. Saskaņā ar Finanšu regulas 

127. pantu Komisija vai finansēšanas 

struktūra var balstīties uz revīzijām par to 

Savienības iemaksu izmantošanu, kuras 

veikušas citas personas vai subjekti, tostarp 

tādi, kas nav Savienības iestāžu vai 

struktūru pilnvarotās personas vai subjekti, 

ar nosacījumu, ka minētās revīzijas ir 

balstītas uz starptautiski atzītiem revīzijas 

standartiem un tās ir veicis neatkarīgs 

revidents. 



 

RR\1170302LV.docx 201/385 PE625.305v02-00 

 LV 

Pamatojums 

Šķiet lietderīgi atkārtot Finanšu regulas 127. pantā paredzētos nosacījumus. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Pamatotos gadījumos Komisija vai 

finansēšanas struktūras var piekrist 

izmantot saņēmēju grāmatvedības praksi 

ar noteikumu, ka šāda grāmatvedības 

prakse ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem 

un starptautiski pieņemtiem 

grāmatvedības standartiem. 

Pamatojums 

Saņēmējiem var būt savas grāmatvedības sistēmas un prakses, kas ir izveidotas saskaņā ar 

valstu tiesību aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Tādējādi pastāv risks, 

ka saņēmēju metodes izmaksu posteņu aprēķināšanai un klasificēšanai var neatbilst izmaksu 

atbilstības kritērijiem, kas noteikti noteikumos par dalību pētniecības un inovācijas 

programmā. Maziem atbalsta saņēmējiem ir dārgi pielāgot savu grāmatvedības sistēmu un 

lielie saņēmēji (universitātes) to nedarīs. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības: nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 

mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 

nozarēm un disciplīnām, kā arī strukturē un 

uzlabo pieņemšanas darbā, mācību un 

karjeras izaugsmes sistēmas institucionālā 

un valstu līmenī; tādējādi Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 

palīdz veidot Eiropas izcilās pētniecības 

vides pamatu, veicinot nodarbinātību, 

izaugsmi un investīcijas un risinot esošās 

b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības: nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 

mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 

nozarēm un disciplīnām, kā arī strukturē un 

uzlabo pieņemšanas darbā, mācību un 

karjeras izaugsmes sistēmas institucionālā 

un valstu līmenī; tādējādi Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 

palīdz veidot Eiropas izcilās pētniecības 

vides pamatu, veicinot jēgpilnu 

nodarbinātību, kas atbilst visiem spēkā 

esošajiem Savienības darba tiesību aktiem 
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un gaidāmās problēmas sabiedrībā. un tiesībām, ilgtspējīgu izaugsmi un 

investīcijas un risinot esošās un gaidāmās 

problēmas sabiedrībā. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ESF+ var izplatīt un efektīvi 

izmantot Programmas atbalstītās inovatīvās 

mācību programmas, īstenojot valstu vai 

reģionālās programmas, lai nodrošinātu 

cilvēkiem prasmes un kompetences, kas 

tiem būs nepieciešamas darbam nākotnē; 

a) ESF+ var izplatīt un efektīvi 

izmantot programmas atbalstītās inovatīvās 

mācību programmas, īstenojot valstu vai 

reģionālās programmas, lai nodrošinātu 

cilvēkiem prasmes un kompetences, kas 

tiem būs nepieciešamas nākotnes darbam, 

kurš atbilst visiem spēkā esošajiem 

Savienības darba tiesību aktiem un 

tiesībām; 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

V pielikums – 5. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No Programmas tiek sagaidīta tāda ietekme 

uz ekonomiku/inovāciju, kas atstāj iespaidu 

uz uzņēmumu izveidi un izaugsmi, radot 

tiešu un netiešu nodarbinātību un 

ieguldījumu kāpināšanu pētniecībā un 

inovācijā. Panākumus šīs ietekmes 

sasniegšanā uzraudzīs, izmantojot 

aizstājējvērtības, kas noteiktas kopā ar 

tālāk norādītajiem trim galvenajiem 

ietekmes ceļiem. 

No programmas tiek sagaidīta tāda ietekme 

uz ekonomiku/inovāciju, kas atstāj iespaidu 

uz uzņēmumu izveidi un izaugsmi, radot 

tiešu un netiešu nodarbinātību, kas atbilst 

visiem spēkā esošajiem Savienības darba 

tiesību aktiem un tiesībām, un ieguldījumu 

kāpināšanu pētniecībā un inovācijā. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem trim 

galvenajiem ietekmes ceļiem. 
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17.10.2018 

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinuma sagatavotājs: Cristian-Silviu Buşoi 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" būs Eiropas Savienības 9. pētniecības un inovācijas 

pamatprogramma, un tā būs spēkā no 2021. gada līdz 2027. gadam. Eiropas Komisija plāno 

piešķirt pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa" finansējumu EUR 97,6 miljardu apmērā 

salīdzinājumā ar apmēram EUR 80 miljardiem pamatprogrammai "Apvārsnis 2020". Ņemot 

vērā iepriekšējā pamatprogrammā gūtās sekmes un pieredzi, pamatprogrammas "Apvārsnis 

Eiropa" mērķis ir nostiprināt Savienības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, palielināt tās 

konkurētspēju un uzlabot Eiropas spēju ieņemt vadošu pozīciju, risinot 21. gadsimta problēmas, 

sākot no veselības jomas līdz globālās sasilšanas jautājumam un no digitalizācijas līdz aprites 

ekonomikai.  

Atzinuma sagatavotājs piekrīt, ka pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa" jāpanāk līdzsvars starp 

nepārtrauktību un inovāciju un ka pašreizējās pamatprogrammas pilnveide nodrošinās vairāk 

ieguvumu nekā revolucionāras izmaiņas.  

Nepārtrauktība ļaus nodrošināt paredzamību un vienkāršību zinātniekiem un uzņēmumiem, 

kuri vēlas iesaistīties pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa". Nepārtrauktība arī palielinās 

zīmola "Apvārsnis" nozīmi, sekmēs izplatīšanas centienus un ļaus analizēt programmas darbību 

laika gaitā. Atzinuma sagatavotājs īpaši atzinīgi vērtē trīs pīlāru struktūru un to sekmīgos 

komponentus. Turklāt atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka dotācijas arī turpmāk būs 

pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" galvenais finansēšanas modelis.  

Tagad jaunajā "Apvārsnī" ir pienācīgi novērstas daudzas konstatētās nepilnības. 

Pamatprogrammai "Apvārsnis 2020", piemēram, ir sekmīgi izdevies panākt izcilu pētniecību, 

par ko liecina programmas "Apvārsnis" finansēto zinātniskās literatūras publikāciju augstā 
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kvalitāte, tomēr ES ekosistēma joprojām nepietiekami veicina revolucionāru inovāciju. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jaunajā "Apvārsnī" ietvertie daudzie jauninājumi uzlabos šo 

pamatprogrammu. Vissekmīgākā varētu būt uzdevumu jēdziena ieviešana. Daži vienkārši un 

pienācīgi finansēti uzdevumi, kuriem ir liela sociālā ietekme, ļautu strauji atdzīvināt zinātnisko 

un uzņēmējdarbības kopienu. Jaunā Eiropas Inovācijas padome arī var paātrināt daudzsološo 

ideju izvēršanu, atbalstot jaunuzņēmumu veidošanu un nostiprinot saikni starp zinātnes un 

uzņēmējdarbības pasauli. Birokrātijas samazināšana, atvērtās zinātnes princips un pastiprināta 

sinerģija ar citām ES programmām var radīt pozitīvas pārmaiņas, paātrināt inovāciju un 

konkretizēt rezultātus.  

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" panākumi ir īpaši svarīgi ENVI komitejai ne tikai tāpēc, 

ka vadošās pozīcijas panākšana inovāciju un pētniecības jomā ir labākais veids, kā nodrošināt 

kvalitatīvas darbvietas un ES ekonomikas konkurētspēju nākotnē, bet arī tāpēc, ka 

pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" ir galvenais instruments tādu daudzu steidzamu 

jautājumu risināšanai, kuriem ENVI darbā ir pievērsta galvenā uzmanība un kas izriet no 

starptautiskām saistībām, ko ES ir palīdzējusi izstrādāt, piemēram, Parīzes nolīgums, 

ilgtspējīgas attīstības mērķi vai PVO pamatnostādnes.  

Konkrētāk, II pīlārs saņem lielāko pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" finansējuma daļu. 

Trīs no tā piecām kopām — a) veselība, d) klimats, enerģija un mobilitāte un e) pārtika un dabas 

resursi — ir tieši saistītas ar ENVI kompetences jomām un aptver lielāko daļu no II pīlāra 

finansējuma.  

Kā liecina jaunākais Eirobarometra pētījums, 70 % eiropiešu vēlas, lai Savienība pievērstu 

lielāku uzmanību veselības aprūpei. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka budžeta līdzekļu 

īpatsvara samazināšana veselības jomā nav samērīga ar iedzīvotāju pašreizējām vēlmēm, īpaši 

šobrīd, kad valda populisms un eiroskepticisms. Tādējādi atzinuma sagatavotājs aicina attiecībā 

uz budžeta sadalījumu veselības jomā saglabāt budžetu vismaz tādā pašā apmērā kā 

pamatprogrammai "Apvārsnis 2020" — attiecīgi 9,7 % no kopējā budžeta, nevis ierosinātie 

8,18 % bez pārvietojumiem. Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka budžeta sadalījumā starp 

diviem II pīlāra komponentiem vajadzētu ievērot tādu pašu attiecību kā pamatprogrammā 

"Apvārsnis 2020", konkrētāk, 70 % jāatvēl sociālo problēmu risināšanai un ietekmei uz 

sabiedrību kopumā, savukārt 30 % jāatvēl rūpniecības konkurētspējas veicināšanai. 

Vēzis ir viena no galvenajām problēmām, kas skar daudzus Eiropas iedzīvotājus. Gandrīz katrs 

trešais eiropietis dzīves laikā saslimst ar vēzi. Katru gadu no vēža mirst 1,3 miljoni cilvēku 

Eiropā — 26 % no visiem nāves gadījumiem. Lai gan medicīnas zinātne progresē, vēža 

izplatība turpina palielināties, un joprojām ir būtiskas atšķirības starp ES dalībvalstīm un pašās 

dalībvalstīs aprūpes kvalitātes ziņā. Turklāt vēzis joprojām ir galvenais nāves cēlonis bērnu 

slimību statistikā — Eiropā katru gadu no vēža mirst 6000 jauniešu. Inovatīvi risinājumi 

pediatriskās onkoloģijas jomā ir izšķirīgi svarīgi nākamajām paaudzēm Eiropā, jo katru gadu 

ES tiek reģistrēti 35 000 ar vēzi sirgstoši jaunieši. Ņemot vērā, ka patlaban pētniecība un 

inovācija šajā jomā ir sadrumstalota un tikai ar valstu veiktajiem pasākumiem vien nevar 

sasniegt pietiekamus rezultātus, atzinuma sagatavotājs ierosina pirmo uzdevumu saistībā ar 

augstajiem bērnu mirstības un ilgstošas saslimstības rādītājiem, proti, "Bērnu vēža izskaušana 

līdz 2030. gadam". 

GROZĪJUMI 
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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās tautu 

labklājību. 

(1) Savienības mērķis ir veicināt 

ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības 

izturētspēju, stiprinot savu zinātniski 

tehnisko bāzi, veicināt savu konkurētspēju, 

ieskaitot rūpniecības konkurētspēju, un 

tajā pašā laikā panākt brīvu apriti Eiropas 

pētniecības telpā, kurā notiek brīva 

pētnieku, zinātnes atziņu un tehnoloģiju 

aprite, vienlaikus veicinot visus 

zinātniskās izpētes un inovācijas 

pasākumus, kas iedzīvina ES stratēģiskās 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, ilgtspējīgu attīstību, Savienības 

vērtības un tās tautu labklājību. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicinot 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu, izplatīšanu un tālāknodošanu, 

pastiprinot pētniecības un inovācijas lomu 

globālo sabiedrības izaicinājumu 

pārvarēšanā, kuri definēti ilgtspējīgas 

attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā, un 
Savienības rīcībpolitikas un tās 

starptautisko saistību izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, lai atbalstītu 
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visdažādāko inovāciju, arī "revolucionāru", 

stiprinot novatorisku risinājumu ieviešanu 

tirgū un optimizējot tādu ieguldījumu 

sagādāšanu nolūkā pastiprināt ietekmi 

spēcinātā Eiropas pētniecības telpā. 

inovatīvu risinājumu ieviešanu rūpniecībā 

un sabiedrībā, tādējādi sekmējot 

ekonomisko izaugsmi, paaugstinot cilvēku 

labklājību, radot darbavietas, risinot 
globālas problēmas, aktīvi papildinot 

pāreju uz ilgtspējīgu izaugsmi un veicinot 

rūpniecības konkurētspēju; veicinot 

visdažādāko inovāciju, arī "revolucionāru", 

stiprinot novatorisku risinājumu ieviešanu 

tirgū un optimizējot tādu ieguldījumu 

sagādāšanu nolūkā pastiprināt ietekmi 

spēcinātā Eiropas pētniecības telpā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Pamatprogrammas 

īstenošanai ir jātuvina šis mērķis. 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam un ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Pamatprogrammas īstenošanai ir jātuvina 

šis mērķis. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un prioritātes, uzraudzīt un vērtēt 

panākumus mērķu un prioritāšu 

sasniegšanā un revidēt prioritātes vai 

izstrādāt jaunas. 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un izpildīt saistības un prioritātes, 

uzraudzīt un vērtēt panākumus mērķu 

sasniegšanā un saistību un prioritāšu 

izpildē un revidēt prioritātes vai izstrādāt 

jaunas. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pamatprogrammai jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām, veicamo darbību 

veidiem un mērķi un vēlamo ietekmi. Šo 

faktoru kopumam jānosaka attiecīgajās 

pamatprogrammas daļās izvēlētā pieeja, bet 

tās visas veicina pamatprogrammas 

vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. 

(8) Pamatprogrammai būtu jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto), lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) un teritoriāli 

līdzsvarotu finansēšanu atbilstoši 

iesaistītajām pētniecības un inovācijas 

kopām, veicamo darbību veidiem un mērķi 

un vēlamo ietekmi. Šo faktoru kopumam 

jānosaka attiecīgajās pamatprogrammas 

daļās izvēlētā pieeja, bet tās visas veicina 

pamatprogrammas vispārējo un specifisko 

mērķu sasniegšanu. 

Pamatojums 

Pašreizējās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošana neliecina par teritoriāli 

līdzsvarotu pieeju Eiropas Savienībā. Piemēram, lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 

projektiem no 13 jaunajām dalībvalstīm ir piešķirti mazāk nekā 10 % līgumu. Šī tendence 

rada būtisku nelīdzsvarotību Savienībā, kaitējot pētniecības infrastruktūrai jaunajās 

dalībvalstīs, neraugoties uz daudzu inovatīvu projektu, piemēram, BIOEAST, izstrādi šajā 

jomā. Tā jānovērš pēc iespējas drīz. Tāpēc ES līmenī ir jāpiemēro teritoriāli līdzsvarota 

pieeja. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Eiropas Savienībā katru gadu 

550 000 cilvēku darbspējīgā vecumā mirst 

no četrām galvenajām hroniskajām 

slimībām (sirds un asinsvadu slimības, 

vēzis, elpošanas orgānu slimības un 

diabēts)1a. Tas rada ievērojamas sociālās 

un ekonomiskās izmaksas. Tik tiešām, 

ESAO ir aplēsusi, ka 550 000 produktīvu 

dzīvju zaudēšana Savienības ekonomikai 

rada 115 miljardus € izmaksas gadā. Tas 

atbilst 0,8 % no Savienības IKP1b. 
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 _________________ 

 1a http://www.oecd.org/health/health-at-a-

glance-europe-23056088.htm 

 1b http://www.oecd.org/health/health-at-a-

glance-europe-23056088.htm 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b) Programmā būtu jāatbalsta 

pētniecība un inovācija visās stadijās, 

tostarp fundamentālie pētījumi. Savienība 

atzīst, ka izcila pētniecība, īpaši 

fundamentālie pētījumi, ir būtiska vērtība 

un svarīgs nosacījums Savienības mērķu 

sasniegšanai un saistību un prioritāšu 

izpildei. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Pīlārs "Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja" veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimalizēt 

integrāciju visās darba sfērās, vienlaikus 

nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ietekmi 

attiecībā pret tērējamiem resursiem. Tā 

veicinās kopdarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām un pāri robežām, 

cenšoties sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus un panākt Savienības 

nozaru konkurētspēju tajos. 

(10) Pīlāra "Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja" uzmanības 

centrā vajadzētu izvirzīt sociālo vajadzību 

apmierināšanu, un tas veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimalizēt 

integrāciju visās darba sfērās, vienlaikus 

nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ietekmi 

attiecībā pret tērējamiem resursiem. Tā 

veicinās kopdarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām un pāri robežām, 

cenšoties sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus un panākt Savienības 

nozaru konkurētspēju tajos. Lai 

nodrošinātu, ka tiek iesaistīts plašs 

ieinteresēto personu loks un ņemtas vērā 

sabiedrības vajadzības, stratēģiskās 
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plānošanas procesā un darba programmu 

izstrādē vajadzētu aktīvi iesaistīt attiecīgās 

ieinteresētās personas un pilsonisko 

sabiedrību. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Finansējumā pētniecībai pīlārā 

"Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja" vajadzētu atspoguļot 

risināmās problēmas apmēru, 

nozīmīgumu un tendenci. Piemēram, 

ņemot vērā slimību pārrobežu raksturu un 

pašreizējās demogrāfiskās tendences, 

finansējums veselības jomai ir palielināts 

salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu 

gan salīdzinoši, gan absolūtajā izteiksmē.  

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam lai ir 

viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem 

nonākt pie pamatprogrammas mērķiem, 

konkrēti – ilgtspējīgas nodarbinātības un 

izaugsmes. Rūpniecībai jāveicina 

perspektīvas un prioritātes, ko nosaka 

stratēģiskās plānošanas process, kuram 

jāatbalsta darba programmu izstrāde. 

Rūpniecības iesaistei jāpanāk, ka tās 

dalība visos līmeņos atbalstītās darbībās ir 

vismaz līdzvērtīga darbībām iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", kas 

izveidota ar Eiropas Parlamenta un 

Regulu (ES) Nr. 1291/201313 

(11) Ar Programmu vajadzētu 

nodrošināt rūpniecības pilnīgu iesaisti 
pamatprogrammā visos līmeņos, sākot no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam, īpaši 

virzībā uz ilgtspējīgas nodarbinātības un 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu 

Eiropā. Kopā ar citām ieinteresētajām 

personām, tādām kā akadēmiskajām 

aprindām, pētniecības organizācijām un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
rūpniecībai jāveicina perspektīvas un 

prioritātes, ko nosaka stratēģiskās 

plānošanas process, kuram jāatbalsta darba 

programmu izstrāde. 
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("Apvārsnis 2020"). 

_________________  

13   

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi inovācijā, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 

Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu, izlabotu tirgus 

nepilnības un neoptimālus ieguldījumu 

apstākļus, un tām jārada skaidra Eiropas 

pievienotā vērtība. Tas nodrošinās 

programmas darbību un ES valsts atbalsta 

noteikumu konsekventu izpildi, nepieļaujot 

iekšējā tirgus konkurences kropļojumus. 

(12) Ir būtiski svarīgi atbalstīt 

rūpniecību, lai turpmāk tā būtu vai kļūtu 

par pasaules līderi inovācijā, digitalizācijā, 

resursu izmantošanas efektivitātē, aprites 

ekonomikā un dekarbonizācijā, 

galvenokārt ar ieguldījumiem svarīgās 

pamattehnoloģijās, kas būs pamats 

nākotnes uzņēmējdarbībai un palīdzēs 

resursefektīvā veidā pāriet uz nulles 

līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisijām, kā 

to paredz Parīzes nolīgums. 

Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu risinātu globālās 

problēmas, kas definētas Parīzes 

nolīgumā un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķos, izlabotu tirgus nepilnības un 

neoptimālus ieguldījumu apstākļus, un tām 

jārada skaidra Eiropas pievienotā vērtība. 

Tas nodrošinās programmas darbību un ES 

valsts atbalsta noteikumu konsekventu 

izpildi, nepieļaujot iekšējā tirgus 

konkurences kropļojumus. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Komisijas paziņojumā par 

"Apvāršņa 2020" starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 

(14) Komisijas paziņojumā par 

"Apvāršņa 2020" starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 
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un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu kritisko 

masu un maksimalizētu ietekmi; atbalstīt 

revolucionāru inovāciju, noteikt prioritātes 

Savienības ieguldījumiem pētniecībā un 

inovācijā augstas pievienotās vērtības 

jomās, izmantojot galvenokārt orientēšanos 

uz uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu 

saziņu; racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; stiprināt starptautisko sadarbību 

un pastiprināt atvērtību trešo valstu dalībai; 

turpināt vienkāršošanu, balstoties uz 

"Apvāršņa 2020" īstenošanas pieredzi. 

un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt daudz vairāk un drosmīgāk, lai 

sasniegtu kritisko masu un maksimalizētu 

ietekmi; atbalstīt revolucionāru inovāciju, 

noteikt prioritātes Savienības 

ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā 

augstas pievienotās vērtības jomās, 

izmantojot galvenokārt orientēšanos uz 

uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu saziņu; 

racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; nodrošināt ciešāku 

mijiedarbību starp Savienības 

finansēšanas instrumentiem, lai sasniegtu 

tādus mērķus kā, piemēram, mobilizētu 

nepietiekami izmantoto pētniecību un 

inovācijas Savienībā, stiprināt 

starptautisko sadarbību un pastiprināt 

atvērtību trešo valstu dalībai; turpināt 

vienkāršošanu, balstoties uz "Apvāršņa 

2020" īstenošanas pieredzi. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu 

un beidzot ar projektu atlasi, vadību, 

saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

un dublēšanās un stiprinātu Savienības 

finansējuma doto atbalsta plakni, var 

notikt līdzekļu pārvietošana no citām 

(15) Lai tiktu vaļā no viensētnieku 

mentalitātes Savienības rīcībpolitikās un 

starp tām, Programmai jāmeklē sinerģija 

ar citām Savienības programmām, sākot ar 

to izveidi un stratēģisko plānošanu un 

beidzot ar projektu atlasi, vadību, saziņu, 

rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, 

uzraudzību, revīziju un pārvaldību. Būtu 

jānosaka uzdevumi, lai visiem 

iesaistītajiem būtu kopīgs mērķis. 
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Savienības programmām uz "Eiropas 

apvārsni". Tādos gadījumos jāievēro 

"Eiropas apvāršņa" noteikumi. 

Uzdevumiem vajadzētu būt ar skaidru ES 

pievienoto vērtību un veicināt Savienības 

prioritāšu īstenošanu; tiem jābūt 

drosmīgiem, iedvesmojošiem un ar 

nepārprotamu un būtisku nozīmi 

sabiedrībai. Bērnu vēža izskaušana līdz 

2040. gadam būtu pirmais vērienīgais un 

reālistiskais Savienības uzdevums. Lai 

izvairītos no pārklāšanās un dublēšanās, ir 

nepieciešams pārliecināties, ka pastāv 

mijiedarbība ar citām programmām. Lai 

palielinātu Savienības finansējuma sviras 

efektu, var notikt līdzekļu pārvietošana no 

citām Savienības programmām uz 

"Apvārsnis Eiropa". Tādos gadījumos 

jāievēro "Apvārsnis Eiropa" noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā, pamatprogramma stāsies 

Eiropas partnerībās ar privātā un/vai 

publiskā sektora subjektiem. Tās aptver 

rūpniecību, pētniecības organizācijas, 

struktūras, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valstiskā vai 

starptautiskā līmenī, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, piemēram, 

nodibinājumus, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā un saistību izpildē, 

pamatprogramma stāsies Eiropas 

partnerībās ar privātā un/vai publiskā 

sektora subjektiem. Tās aptver rūpniecību, 

pētniecības organizācijas, struktūras, kas 

veic valsts pārvaldes uzdevumus vietējā, 

reģionālā, valstiskā vai starptautiskā 

līmenī, kā arī pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, piemēram, nevalstiskas 

organizācijas, nodibinājumus, kas atbalsta 

un/vai īsteno pētniecību un inovāciju, ja 

vēlamo ietekmi efektīvāk var panākt 

partnerībā, nevis Savienība viena. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pamatprogrammai jāstiprina 

pasaules līmeņa sadarbība starp Eiropas 

partnerībām un partneriem no privātā 

un/vai publiskā sektora, arī – saliekot kopā 

pētniecības un inovācijas programmas un 

pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un 

inovācijā, nesot abpusēju labumu cilvēkam 

un uzņēmējdarbībai un nodrošināt ES 

interešu uzturēšanu stratēģiskos 

jautājumos14. 

(17) Pamatprogrammai jāstiprina 

pasaules līmeņa sadarbība starp Eiropas 

partnerībām un partneriem no privātā 

un/vai publiskā sektora, arī – saliekot kopā 

pētniecības un inovācijas programmas un 

pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un 

inovācijā, nesot abpusēju labumu 

cilvēkam, planētai un uzņēmējdarbībai un 

nodrošināt ES interešu uzturēšanu 

stratēģiskos jautājumos14. 

_________________ _________________ 

14 Sk., piem., Komisijas priekšlikumu – 

Regula, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo 

ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai 

(COM(2017) 487). 

14 Sk., piem., Komisijas priekšlikumu – 

Regula, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo 

ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai 

(COM(2017) 487). 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim jābūt 

stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos ietvertās globālās 

problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: atvērtība 

citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

darbībām, arī ar pienācīgām tiesībām uz 

finansējumu subjektiem, kuri iedibināti 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus. Starptautiskās sadarbības mērķim 

jābūt stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt Parīzes nolīgumā un 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos 

ietvertās globālās problēmas un atbalstīt 

Savienības ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: 

atvērtība citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

darbībām, arī ar pienācīgām tiesībām uz 

finansējumu subjektiem, kuri iedibināti 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura kopīgā 

izstrādē un izveidē, veicinot izglītošanu 

zinātnes jautājumos, padarot zinības 

publiski pieejamas un atvieglinot pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalību tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā un ar daļā "Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana" tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības Programmai 

pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas būtu aktīvi un sistemātiski 

jāiesaista un jāiekļauj atbildīgas 

pētniecības un inovācijas darbu sarakstu un 

satura kopīgā izstrādē un izveidē, veicinot 

izglītošanu zinātnes jautājumos, padarot 

zinības publiski pieejamas un atvieglinot 

pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju dalību tās pasākumos. Tas 

jādara visā Programmā un ar daļā "Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana" tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Programmai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Saskaņā ar LESD 349. pantu 

Savienības tālākajiem reģioniem ir tiesības 

uz īpašiem pasākumiem (ņemot vērā to 

strukturālo, sociālo un ekonomisko 

situāciju), kas nodrošina Savienības 

horizontālo programmu pieejamību. Tādēļ 

(27) Saskaņā ar LESD 349. pantu 

Savienības tālākajiem reģioniem ir tiesības 

uz īpašiem pasākumiem (ņemot vērā to 

strukturālo, sociālo un ekonomisko 

situāciju), kas nodrošina Savienības 

horizontālo programmu pieejamību. Tādēļ 
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pamatprogrammai jāņem vērā šo reģionu 

īpatnības saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

„Spēcīgāka un atjaunota stratēģiskā 

partnerība ar ES tālākajiem reģioniem" 

(COM(2017) 623 final), ko Padome 

apstiprināja 2018. gada 12. aprīlī. 

pamatprogrammai jāņem vērā šo reģionu 

īpatnības saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

„Spēcīgāka un atjaunota stratēģiskā 

partnerība ar ES tālākajiem reģioniem" 

(COM(2017) 623 final), ko Padome 

apstiprināja 2018. gada 12. aprīlī. Dažās 

pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" 

daļās, piemēram, programmā "Izcilas 

pieredzes apmaiņa", būtu jāņem vērā arī 

mazāk attīstītie reģioni. Šo reģionu atlases 

kritēriji būtu jābalsta uz Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu 

kritērijiem un Inovācijas rezultātu 

pārskatā paredzēto reģionālo rādītāju. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt 

dažādām dzimumidentitātēm piederošu 

cilvēku līdztiesību pētniecībā un inovācijā 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

2. un 3. pantu, Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 8. pantu un 

Direktīvu 2006/54/EK par tāda principa 

īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas 

iespējas un attieksmi pret vīriešiem un 

sievietēm nodarbinātības un profesijas 

jautājumos. Dzimuma aspekts būtu 

pienācīgi jāiestrādā pētniecības un 

inovācijas saturā un jāievēro visos 

pētniecības cikla posmos. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Lai Komisija varētu papildināt (35) Lai Komisija varētu papildināt 
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un/vai grozīt ietekmes ceļu rādītājus, ja to 

uzskata par nepieciešamu, tai jābūt 

deleģētām pilnvarām pieņemt tiesību aktus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

sarīkotu pienācīgu apspriešanos, arī 

ekspertu līmenī, un apspriešanās tiktu 

rīkota pēc principiem, kas noteikti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu. Sevišķi – lai 

līdzvērtīgas dalības nodrošināšanai 

deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas 

Parlaments un Padome visus dokumentus 

saņemtu tad pat, kad dalībvalstu eksperti, 

un minēto iestāžu eksperti varētu 

sistemātiski iekļūt Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto 

aktu sagatavošana. 

un/vai grozīt ietekmes ceļu rādītājus un 

ņemt vērā noteiktu Eiropas partnerību 

īpašās darbības vajadzības, ja to uzskata 

par nepieciešamu, tai jābūt deleģētām 

pilnvarām pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

veicot sagatavošanas darbus, sarīkotu 

pienācīgu apspriešanos, arī ekspertu 

līmenī, un apspriešanās tiktu rīkota pēc 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Sevišķi – lai 

līdzvērtīgas dalības nodrošināšanai 

deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas 

Parlaments un Padome visus dokumentus 

saņemtu ātri un tad pat, kad dalībvalstu 

eksperti, un minēto iestāžu eksperti tiktu 

sistemātiski aicināti uz Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 

aktu sagatavošana. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārējo mērķrādījumu "25 % ES 

budžeta izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai". 

(41) Atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir 

viena no lielākajām globālajām un 

sabiedrības problēmām un ņemot vērā to, 

cik ļoti nepieciešama steidzama rīcība 

cīņā pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī programma aktīvi palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārēju mērķi, proti, 30 % no ES 

budžeta izdevumiem paredzēt klimata 

mērķu sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

41.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (41a) Sakarā ar Eiropas Revīzijas 

palātas ieteikumiem klimata politikas 

integrēšanā un klimatnoturības 

mehānismos būtu jānošķir ietekmes 

mazināšana no pielāgošanās un tas būtu 

jāveic ex ante ar visiem programmu 

veidošanas un plānošanas procesiem, 

nevis vienkārši ziņojot par to ex post. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

51. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Jāsaglabā pamatprogrammas 

priekšteces "Apvārsnis 2020" priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai. 

Priekšlikumi arī turpmāk jāatlasa uz 

neatkarīgu ekspertu vērtējuma pamata. 

Attiecīgā gadījumā jāņem vērā 

nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. 

(51) Jāsaglabā pamatprogrammas 

priekšteces "Apvārsnis 2020" priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai. 

Priekšlikumi arī turpmāk jāatlasa uz 

neatkarīgu ekspertu vērtējuma pamata, 

ņemot vērā vajadzību nodrošināt 

daudzdisciplināru pieeju un atspoguļot 

plašu zināšanu un viedokļu 

spektru. Attiecīgā gadījumā jāņem vērā 

nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) “pētniecības infrastruktūras” ir 

objekti, kur pieejami resursi un 

pakalpojumi, ko pētniecības kopienas 

izmanto, lai veiktu pētījumus un sekmētu 

inovāciju attiecīgajās jomās. Šajā definīcijā 

ietverti arī saistītie cilvēkresursi, un tā 

attiecas uz svarīgāko aprīkojumu vai 

instrumentu kopām; ar zināšanām saistītie 

(1) “pētniecības infrastruktūras” ir 

objekti, kur pieejami resursi un 

pakalpojumi, ko pētniecības kopienas 

izmanto, lai veiktu pētījumus un sekmētu 

inovāciju attiecīgajās jomās. Šajā definīcijā 

ietverti arī saistītie cilvēkresursi, un tā 

attiecas uz svarīgāko aprīkojumu vai 

instrumentu kopām; ar zināšanām saistītie 
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objekti, piemēram, krājumi, arhīvi vai 

zinātnisko datu infrastruktūras; datošanas 

sistēmas, sakaru tīkli un citas unikālas 

infrastruktūras, kuras var izmantot ārējie 

lietotāji un kurām ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu izcilību pētniecības un inovācijas 

jomā. Vajadzības gadījumā infrastruktūras 

var izmantot arī ar pētniecību nesaistītās 

jomās, piemēram, izglītības vai publisko 

pakalpojumu sniegšanas jomā, un tās var 

būt “vienkopus”, “virtuālas” vai 

“izkliedētas”; 

objekti, piemēram, muzeji, krājumi, arhīvi 

vai zinātnisko datu infrastruktūras; 

datošanas sistēmas, sakaru tīkli un citas 

unikālas infrastruktūras, kuras var izmantot 

ārējie lietotāji un kurām ir būtiska nozīme, 

lai sasniegtu izcilību pētniecības un 

inovācijas jomā. Vajadzības gadījumā 

infrastruktūras var izmantot arī ar 

pētniecību nesaistītās jomās, piemēram, 

izglītības vai publisko pakalpojumu 

sniegšanas jomā, un tās var būt 

“vienkopus”, “virtuālas” vai “izkliedētas”; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajai izlaidei, kas radīta 

Programmā finansēto darbību 

īstenošanas rezultātā, jo īpaši 

zinātniskajām publikācijām un pētījumu 

datiem; 

(4) “atvērtā piekļuve" ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajām publikācijām un 

pētījumu datiem, kas izriet no 

Programmas finansētajām darbībām; 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) “uzdevums” ir tādu darbību 

portfelis, kuru nolūks ir noteiktā termiņā 

sasniegt izmērāmu mērķi un radīt tādu 

ietekmi attiecībā uz zinātni un 

tehnoloģijām, un/vai sabiedrību un 

iedzīvotājiem, ko ar atsevišķām darbībām 

nebūtu iespējams panākt; 

(5) “uzdevums” ir tādu darbību 

portfelis, kuru nolūks ir noteiktā termiņā 

atbilstoši Parīzes nolīguma emisiju 

mērķiem un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem sasniegt izmērāmu mērķi un radīt 

tādu ietekmi attiecībā uz zinātni un 

tehnoloģijām, un/vai sabiedrību un 

iedzīvotājiem, ko ar atsevišķām darbībām 

nebūtu iespējams panākt; 
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Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 18. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) “rezultāti” ir materiālās vai 

nemateriālās darbības sekas, piemēram, 

dati, zinātība vai informācija – neatkarīgi 

no to veida vai rakstura un no iespējas tos 

aizsargāt –, kā arī visas ar to saistītās 

tiesības, arī intelektuālā īpašuma tiesības; 

(18) “rezultāti” ir materiāls vai 

nemateriāls darbības rezultāts, piemēram, 

dati, zinātība vai informācija – neatkarīgi 

no tā veida vai rakstura un no iespējas to 

aizsargāt –, kā arī visas ar to saistītās 

tiesības, arī intelektuālā īpašuma tiesības; 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 Konfidencialitāte 

 Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 

īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 

līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 

informāciju, ko saistībā ar darbību paziņo 

kā konfidenciālus, uzskata par 

konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 

Savienības tiesību aktus attiecībā uz 

klasificētas informācijas aizsardzību un 

piekļuvi tai. 

Pamatojums 

Ir vajadzīgas papildu pants par konfidencialitāti ar redakciju, kas līdzīga pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" pantam, lai aizsargātu dalībnieku informāciju un zināšanas. Šāda panta 

trūkums radītu juridisko nenoteiktību un atturētu dalībniekus no relevantas informācijas un 

datu iekļaušanas savā priekšlikumā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 
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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 Savienības zinātnisko un 

tehnoloģisko bāzi un veicinātu tās 

konkurētspēju visās dalībvalstīs, cita starpā 

tās rūpniecībā, īstenot Savienības 

stratēģiskās prioritātes un palīdzēt risināt 

globālas problēmas, kas atzītas Parīzes 

nolīgumā un ilgtspējīgas attīstības mērķos. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

(a) veicināt zinātnisko izcilību, 

atbalstīt kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un radīšanu un 

izplatīšanu un risinājumu rašanu 

globālajām problēmām, kas atzītas 

Parīzes nolīgumā un ilgtspējīgas attīstības 

mērķos; 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) panākt teritoriāli līdzsvarotu pieeju 

visā Savienībā attiecībā uz līgumiem; 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
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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 

lomu izaugsmē, ilgtspējīgas attīstības 

sasniegšanā un Savienības rīcībpolitikas, 

mērķu un saistību izveidē, atbalstīšanā un 

īstenošanā, kā arī atbalstīt vienlīdzīgu 

piekļuvi inovatīviem risinājumiem un to 
ieviešanu rūpniecībā un sabiedrībā, lai 

risinātu globālas problēmas un 

paaugstinātu cilvēku labklājību; 

 

Grozījums Nr.  33 

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 tehnoloģisko, 

sociālo, kultūras un izglītības inovāciju, 

arī "revolucionāru” inovāciju, un uzlabot 

plašu zināšanu un inovatīvu zināšanu un 

risinājumu ieviešanu sabiedrībā un 

tautsaimniecībā; 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca)  veicināt starpdisciplīnu un 

iesaistīšanās pieeju, kas paredz iesaistīt 

galalietotājus, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, privāto un publisko 

sektoru; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – e punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa “Pārtika un dabas resursi”; (e) kopa “Ilgtspējīga pārtika, vide un 

dabas resursi”; 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Veselības koordinācijas padome 

 1. Komisija izveido Veselības jomas 

koordinācijas padomi, lai īstenotu 

darbības saskaņā ar II pīlāru "Globālās 

problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja", kas ir saistīts ar kopu 

"Veselība". 

 2. Veselības jomas koordinācijas 

padome koncentrē uzmanību uz šādiem 

principiem: sinerģijas radīšana starp 

veselības pētniecības programmām, 

izmantojot koordinēšanu un sadarbību, 

pacientu un sabiedrības iesaistes 

veicināšana, veselības jomas uzdevumu 

kopīga izstrāde un īstenošana ar 

ieinteresētajām personām un zinātnisko 

konsultāciju un ieteikumu sniegšana. 

Darbībām būtu jānodrošina uz vērtību 

vērsti veselības jomas pētījumi, labāki 

veselības jomas risinājumi, jāsekmē 

inovācija un jāsamazina nevienlīdzība 

veselības jomā. 

 3. Veselības jomas koordinācijas 

padome: 

 (a) nodrošina iedzīvotāju līdzdalību 

un iesaistīšanos augšupējā lēmumu 

pieņemšanas procesā; 

 (b) veicina ilgtspēju finansēšanas 

stratēģijās un mehānismos, kas ļauj 

īstenot ilgtermiņa projektus un vērienīgus 

uzdevumus; 
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 (c) nodrošina auglīgu pārrobežu 

sadarbību pētniecības jomā, kas ļauj 

maksimāli izmantot Savienības potenciālu 

un pārvērst rezultātus veselības aprūpes 

sistēmās; 

 (d) palielina daudzdisciplināru 

pētījumu izmantošanu tām slimībām, 

kurām ir kopīgi aspekti, un tādējādi 

samazina pārklāšanos, kas rastos, ja 

pētījumi tiktu veikti izolēti; 

 (e) palielina pamatprogrammas 

"Apvārsnis Eiropa" un tās ieguvumu 

Savienības iedzīvotājiem pamanāmību, 

novērš zinātnes un pētniecības jomas 

pienākumu sadrumstalotību ES 

pārvaldības struktūrās un integrē 

pašreizējos finansēšanas mehānismus. 

 4. Veselības jomas koordinācijas 

padome sagatavo visaptverošu pētniecības 

stratēģiju un koordinē ar kopas 

"Veselība" saistīto darba programmu un 

uzdevumu izstrādi. Tas ietver plašas 

līnijas no citām kopām un sinerģijas ar 

citām programmām. 

 5. Veselības jomas koordinācijas 

padome ir neatkarīga ieinteresēto personu 

grupa, kuru vada zinātnieki un kurā ir 

dalībnieki no biomedicīnas pētījumu un 

inovācijas jomas, citām pētniecības un 

rūpniecības nozarēm un kurā plaši 

piedalās pacientu un iedzīvotāju pārstāvji. 

 6. Veselības jomas koordinācijas 

padomē ir 15 līdz 20 augsta līmeņa 

personas no dažādām disciplīnām un 

darbībām pētniecības, attīstības, 

inovāciju, sabiedrības veselības un 

labklājības jomās. Veselības jomas 

koordinācijas padomes locekļus ieceļ 

Komisija. 

 7. Veselības jomas koordinācijas 

padomei ir priekšsēdētājs, kuru ieceļ 

Komisija. 

 8. Veselības jomas koordinācijas 

padome nosaka: 

 (a) stratēģiju kopai "Veselība"; 
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 (b) plānu koordinācijas un sadarbības 

vadīšanai starp veselības nozari ESIF+, 

saistītajiem pīlāriem, piemēram, EIC, 

EPP, kā arī stratēģiskajās partnerībās un 

ES struktūrfondos; šis plāns nodrošina 

veselības pētījumiem, izstrādei un 

inovācijai piešķirto pašreizējo 

finansēšanas mehānismu plašāku 

pamanāmību un koordināciju, vada 

koordināciju un sadarbību un paredz ar 

kopu "Veselība" saistīto darba 

programmu un uzdevumu izstrādi; 

 (c) metodes un procedūras veselības 

uzdevumu plānošanai, atlasei un 

īstenošanai. 

Pamatojums 

Sabiedrības veselības aizsardzības mehānisma vadības padome ar tiešu ieinteresēto personu 

līdzdalību sniegs spēcīgu atbalstu pētniecībai, kurai ir ietekme, lai izveidotu sekmīgus 

uzdevumus un pārredzamā un efektīvā veidā radītu sinerģiju starp programmām. Ieinteresēto 

personu vadības padomes vērtība jau ir pārbaudīta iepriekšējās programmās un atbilst 

vispārējām finansēšanas stratēģijām. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Stratēģiskā plānošana, kas minēta 

6. punktā, atbilst Parīzes nolīgumam un 

Savienības ilgtermiņa mērķim klimata 

jomā un atlikušajam oglekļa budžetam. 

To iekļauj integrēto nacionālo enerģētikas 

un klimata plānu (NECP) izstrādē un 

īstenošanā, un tie pilnībā ir daļa no valstu 

ilgtermiņa stratēģijām saskaņā ar regulu 

[par enerģētikas savienības pārvaldību]. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 9.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Programmas nodrošina 

daudzdisciplināru pieeju un garantē 

humanitāro un sociālo disciplīnu 

integrāciju visās tās darbībās. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu 

īstenošanu; 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu un 

saistību īstenošanu, tostarp Parīzes 

klimata mērķu un ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanu; 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ir izraudzīti, balstoties uz atvērtu 

un pārredzamu procesu, kas ietver 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus; 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) ja iespējams, veicina vietējās 

teritoriālās inovāciju ekosistēmas, lai 

nodrošinātu maksimālu ietekmi 

Savienībā; 
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Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu, ar 

ko papildina šo regulu, lai noteiktu katra 

uzdevuma būtību, darbības jomu un 

finansējumu. Uzdevumus, to skaitu, to 

individuālo budžetu un galvenos mērķus 

nosaka, apspriežoties ar Eiropas 

Parlamentu un Padomi. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Uzdevumu skaits ir ierobežots, un 

tiem piešķir pienācīgu finansējumu. 

Plānošanas periodam no 2021. līdz 

2027. gadam Savienība ierosina ne vairāk 

par 7 uzdevumiem. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas programmās, ko 

īsteno vairākas dalībvalstis saskaņā ar 

LESD 185. pantu vai struktūras, kuras 

izveidotas saskaņā ar LESD 187. pantu, 

piemēram, kopuzņēmumi, vai EIT 

zināšanu un inovāciju kopienas saskaņā ar 

[EIT regulu] (institucionalizētās Eiropas 

partnerības); šāda veida partnerības 

īstenojamas vienīgi tad, ja ar cita veida 

Eiropas partnerībām nav iespējams 

(c) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas programmās, ko 

īsteno vairākas dalībvalstis saskaņā ar 

LESD 185. pantu vai struktūras, kuras 

izveidotas saskaņā ar LESD 187. pantu, 

piemēram, kopuzņēmumi, vai EIT 

zināšanu un inovāciju kopienas saskaņā ar 

[EIT regulu] (institucionalizētās Eiropas 

partnerības); šāda veida partnerības 

īstenojamas vienīgi tad, ja ar cita veida 

Eiropas partnerībām nav iespējams 
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sasniegt attiecīgos mērķus vai panākt 

vajadzīgo ietekmi un ja tā ir pamatota 

izvēle no ilgtermiņa perspektīvas, ņemot 

vērā arī integrācijas, tostarp visu 

finansiālo iemaksu centralizētās 

pārvaldības, augsto līmeni. 

sasniegt attiecīgos mērķus vai panākt 

vajadzīgo ietekmi un ja tā ir pamatota 

izvēle no ilgtermiņa perspektīvas, ņemot 

vērā arī integrācijas. 

Pamatojums 

Visu resursu centralizēta pārvaldība dažos gadījumos var palielināt birokrātiju. Dažos 

finansēšanas instrumentos (piemēram, kopuzņēmumiem) atsevišķiem saņēmējiem varētu 

paredzēt tiešas finansiālās iemaksas, lai elastīgi pabeigtu jaunus uzdevumus. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām saistībām, elastīgumu, 

saskanīgumu un komplementaritāti ar 

Savienības, vietējām, reģionālām, valsts un 

starptautiskām iniciatīvām; 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām saistībām un/vai saistībām 

natūrā, elastīgumu, saskanīgumu un 

komplementaritāti ar Savienības, vietējām, 

reģionālām, valsts un starptautiskām 

iniciatīvām; 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

50. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

papildina šo regulu attiecībā uz atkāpi no 

III pielikuma noteikumiem, ja tie attiecas 

uz darbībām, kas saņem atbalstu no 

Eiropas partnerībām. 
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Grozījums Nr.  47 

Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus: ----- 

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 konstantās cenās 

(EUR 135 248 000 000 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. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) EUR 25 800 000 000 I pīlāram 

“Atvērtā zinātne” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(a) 25,901 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, I pīlāram 

"Atvērtā zinātne" laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 16 600 000 000 Eiropas 

Pētniecības padomei; 

(1) 16,124 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, Eiropas 

Pētniecības padomei; 
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Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 6 800 000 000 Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

(2) 7,226 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) EUR 2 400 000 000 pētniecības 

infrastruktūrām; 

(3) 2,551 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, pētniecības 

infrastruktūrām; 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) EUR 52 700 000 000 II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(b) 57,521 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. gada 

līdz 2027. gadam, no kuriem vismaz 60 % 

ir paredzēti, lai risinātu Parīzes nolīgumā 

un ANO IAM atzīto globālo problēmu 

risināšanu; 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 7 700 000 000 kopai 

“Veselība”; 

(1) 9,7 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, kopai 

“Veselība”; 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 2 800 000 000 kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

(2) 2,976 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Digitālā joma un rūpniecība”; 

(3) 15,940 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, kopai 

“Digitālā joma un rūpniecība”; 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 

(4) 15,940 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Pārtika un dabas resursi”; 

(5) 10,627 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, kopai “Pārtika 

un dabas resursi”; 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) EUR 2 200 000 000 ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

(6) 2,338 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) EUR 13 500 000 000 III pīlāram 

“Atvērtā inovācija” laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam, no kura: 

(c) 14,346 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, III pīlāram 

“Atvērtā inovācija” laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 10 500 000 000 Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz EUR 

500 000 000 Eiropas inovācijas 

ekosistēmām; 

(1) 11,158 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz 0,531 % 

no summas, kas minēta 1. punkta pirmajā 

teikumā, Eiropas inovācijas ekosistēmām; 
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Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 3 000 000 000 Eiropas 

Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT); 

(2) 3,188 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, Eiropas 

Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT); 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) EUR 2 100 000 000 daļai “Eiropas 

pētniecības telpas stiprināšana” laikposmā 

no 2021. līdz 2027. gadam, no kura: 

(d) 2,232 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, daļai “Eiropas 

pētniecības telpas stiprināšana” laikposmā 

no 2021. līdz 2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 1 700 000 000 izcilas 

pieredzes apmaiņai; 

(1) 1,807 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, izcilas 

pieredzes apmaiņai; 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 400 000 000 Eiropas 

pētniecības un inovācijas sistēmas 

reformēšanai un pilnveidošanai. 

(2) 0 425 % no summas, kas minēta 

1. punkta pirmajā teikumā, Eiropas 

pētniecības un inovācijas sistēmas 

reformēšanai un pilnveidošanai. 
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Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Nosacījumi, kas nosaka finansiālā 

ieguldījuma apjomu, nodrošina jebkuras 

tādas būtiskas nelīdzsvarotības automātisku 

korekciju, kas radusies salīdzinājumā ar 

summu, ko asociētajā valstī dibinātie 

subjekti saņem, piedaloties Programmā, un 

šajā sakarā tiek ņemtas vērā Programmas 

pārvaldības, izpildes un darbības izmaksas. 

4. Katrus divus gadus nosacījumi, 

kas nosaka finansiālā ieguldījuma apjomu, 

nodrošina jebkuras tādas būtiskas 

nelīdzsvarotības automātisku korekciju, 

kas radusies salīdzinājumā ar summu, ko 

asociētajā valstī dibinātie subjekti saņem, 

piedaloties Programmā, un šajā sakarā tiek 

ņemtas vērā Programmas pārvaldības, 

izpildes un darbības izmaksas. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai automātiskais korekcijas mehānisms atrisinātu 

problēmas pamatotā termiņā, nevis programmas beigās. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Priekšlikumus sistemātiski 

caurskata, lai apzinātu, kuras darbības rada 

bažas par sarežģītiem vai nopietniem ētikas 

aspektiem, un iesniedz ētikas novērtējuma 

veikšanai. Ētikas novērtējumu veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. Attiecībā 

uz darbībām, kas saistītas ar cilvēka 

embriju cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošanu, ētikas novērtējums ir jāveic 

obligāti. Ētikas caurlūkošanā un 

novērtēšanā atbalstu sniedz ētikas eksperti. 

Komisija un finansēšanas struktūras pēc 

iespējas nodrošina ētikas procedūru 

pārredzamību. 

3. Priekšlikumus sistemātiski 

caurskata, lai apzinātu, kuras darbības rada 

bažas par sarežģītiem vai nopietniem ētikas 

aspektiem, un iesniedz ētikas novērtējuma 

veikšanai. Ētikas novērtējumu veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. Attiecībā 

uz darbībām, kas saistītas ar cilvēka 

embriju cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošanu, ētikas novērtējums ir jāveic 

obligāti. Ētikas caurlūkošanā un 

novērtēšanā atbalstu sniedz ētikas eksperti. 

Komisija un finansēšanas struktūras 

nodrošina ētikas procedūru pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.  67 
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Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ietekme; (b) ietekme uz sabiedrību, zinātni 

un/vai ekonomiku; 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) ieguldījums Savienības 

rīcībpolitikās, mērķos un saistībās, tostarp 

tajās, kas ietvertas Parīzes nolīgumā un 

ANO IAM. 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtēšanas komitejai darbā var palīdzēt 

neatkarīgie eksperti. 
Vērtēšanas komitejas sastāvā ņem vērā 

vajadzību nodrošināt daudznozaru pieeju, 

iekļaujot sociālo un humanitāro zinātņu 

ekspertus, nodrošināt dzimumu līdztiesību 

un atspoguļot plašu zināšanu un viedokļu 

loku. Vērtēšanas komitejai darbā var 

palīdzēt neatkarīgie eksperti, kas atlasīti 

saskaņā ar 44. pantu. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdzīpašnieki rakstiski vienojas par 

kopīpašuma piešķiršanu un izmantošanas 

noteikumiem. Ja vien nav panākta cita 

Līdzīpašnieki rakstiski vienojas par 

kopīpašuma piešķiršanu un izmantošanas 

noteikumiem. Ja vien nav panākta cita 
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vienošanās, katrs līdzīpašnieks var piešķirt 

trešām personām vienkāršas licences, kas 

ļauj izmantot kopīpašumā esošos rezultātus 

(bez tiesībām izdot apakšlicenci), ja 

pārējiem līdzīpašniekiem tiek sniegts 

iepriekšējs paziņojums un taisnīga un 

saprātīga kompensācija. Līdzīpašnieki var 

rakstiski vienoties piemērot citu režīmu, 

kas nav kopīpašums. 

vienošanās, katrs līdzīpašnieks var piešķirt 

trešām personām vienkāršas licences, kas 

ļauj izmantot kopīpašumā esošos rezultātus 

(bez tiesībām izdot apakšlicenci), ja 

pārējiem līdzīpašniekiem tiek sniegts 

iepriekšējs paziņojums un taisnīga un 

saprātīga kompensācija. Līdzīpašnieki var 

jebkurā laikā, tostarp pirms rezultātu 

radīšanas, rakstiski vienoties piemērot citu 

režīmu, kas nav kopīpašums. 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, dara visu iespējamo, lai 

izmantotu savus rezultātus, jo īpaši 

Savienībā. Rezultātus var izmantot tiešā 

veidā saņēmēji vai netieši, jo īpaši, 

nododot īpašumtiesības uz rezultātiem un 

piešķirot rezultātu izmantošanas licences 

saskaņā ar 36. pantu. 

Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, dara visu iespējamo, lai 

izmantotu savus rezultātus, vislabāk ― 

Savienībā. Rezultātus var izmantot tiešā 

veidā saņēmēji vai netieši, jo īpaši, 

nododot īpašumtiesības uz rezultātiem un 

piešķirot rezultātu izmantošanas licences 

saskaņā ar 36. pantu. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 6. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja vien darba programmā nav paredzēts 

citādi, priekšlikumos iekļauj plānu par 

rezultātu izmantošanu un izplatīšanu. Ja 

paredzētā izmantošana nozīmē produkta 

vai procesa izstrādi, radīšanu, ražošanu un 

tirdzniecību, vai pakalpojuma izveidi un 

sniegšanu, plānā iekļauj šādas 

izmantošanas stratēģiju. Ja plānā paredzēts, 

ka izmantošana notiks galvenokārt trešās 

valstīs, kuras nav asociētās valstis, tiesību 

subjekti paskaidro, kā šāds izmantojums 

joprojām atbilst Savienības interesēm. 

Ja vien darba programmā nav paredzēts 

citādi, priekšlikumos iekļauj plānu par 

rezultātu izmantošanu un izplatīšanu. Ja 

paredzētā izmantošana nozīmē produkta 

vai procesa izstrādi, radīšanu, ražošanu un 

tirdzniecību, vai pakalpojuma izveidi un 

sniegšanu, plānā iekļauj šādas 

izmantošanas stratēģiju. Ja plānā paredzēts, 

ka izmantošana notiks galvenokārt trešās 

valstīs, kuras nav asociētās valstis, tiesību 

subjekti pamato, kā šāda izmantošana 

tomēr atbilst Savienības interesēm. Ja 

saņēmējs neiesniedz šādu pamatojumu, 
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citām kandidējošām juridiskām personām 

var piešķirt neekskluzīvu licenci, lai 

rezultātus izmantotu Savienībā vai 

asociētās trešās valstīs. Lai atrastu un 

izraudzītu kandidātus, tiek izmantota 

35. panta 1. punktā minētā tiešsaistes 

platforma. 

Pamatojums 

Jāveicina pētniecības rezultātu izmantošana ES teritorijā, jo īpaši gadījumos, kad pētījumi 

saņem publisko finansējumu. Tas ir īpaši svarīgi, ja pētniecība attiecas uz stratēģiskām 

nozarēm, kas ir būtiskas Savienības konkurētspējai, patstāvībai un drošībai. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 

pamatotiem nosacījumiem, par kuriem 

jāvienojas. 

Šādam tiesību subjektam piekļuvi piešķir, 

pamatojoties uz tādiem pašiem taisnīgiem 

un pamatotiem nosacījumiem attiecīgajam 

piekļuves tiesību veidam, kādus piemēro 

2. punkta b) apakšpunktā minētajam 

saņēmējam. 

Pamatojums 

Piekļuves tiesību nosacījumiem attiecībā uz saistītajiem subjektiem jābūt tādiem pašiem, 

kādus piemēro saņēmēja mātesuzņēmumam: atšķirīgas piekļuves tiesības radītu šķērsli 

rezultātu optimālai izplatīšanai un izmantošanai un tādējādi ierobežotu pamatprogrammā 

"Apvārsnis Eiropa" izstrādāto inovāciju ietekmi. 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pieprasījumu par piekļuves 

piešķiršanu izmantošanas nolūkā var 

iesniegt ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 

darbības beigām, ja vien saņēmēji 

nevienojas par citu termiņu. 

4. Saņēmēji vienojas par atbilstīgu 

termiņu pieprasījuma iesniegšanai par 

piekļuves piešķiršanu izmantošanas 

nolūkā pēc darbības beigām. 
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Pamatojums 

Termiņš piekļuves tiesību pieprasīšanai var atšķirties, ņemot vērā projekta veidu un projekta 

iznākumu. Saņēmējiem ir vislabākās iespējas noteikt atbilstīgus termiņus saistībā ar konkrētu 

projektu un plānotajiem rezultātiem. Konkrēta termiņa ierosināšana, pat ja ir iespēja 

vienoties par citu termiņu, ir tas pats, kas noteikt šo termiņu par saistošu un sarežģīt sarunas, 

ja citi saņēmēji nevar tam piekrist. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ārējos ekspertus izvēlas, ņemot 

vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 

atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 

 Izraugoties ārējos ekspertus, Komisija vai 

attiecīgā finansēšanas struktūra veic 

pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka viņi ir neatkarīgi, un panāktu ekspertu 

grupu un izvērtēšanas komisiju 

līdzsvarotu sastāvu no dažādu prasmju, 

pieredzes, zināšanu, ģeogrāfiskās 

pārstāvības un dzimumu viedokļa. 

Atbilstīgos gadījumos cenšas panākt arī 

privātā un publiskā sektora līdzsvaru. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 45. panta 2. 

punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 

piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim. 

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 

3.a punktā, 8. panta 2.a punktā un 

45. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir līdz 2028. gada 

31. decembrim. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 45. panta 2. 

punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 

norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 

norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 7. panta 

3.a punktā, 8. panta 2.a punktā un 

45. panta 2. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Saskaņā ar 45. panta 2. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

6. Saskaņā ar 7. panta 3.a punktu, 

8. panta 2.a punktu un 45. panta 2. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – a punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Kopa “Veselība”: visu vecumu 

iedzīvotāju veselības uzlabošana un 

aizsardzība, izstrādājot inovatīvus 

risinājumus slimību novēršanai, 

(a) Kopa “Veselība”: visu vecumu 

iedzīvotāju veselības uzlabošana un 

aizsardzība, izstrādājot, tostarp ar politikas 

pētījumu palīdzību, inovatīvus, efektīvus, 
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diagnosticēšanai, uzraudzībai un 

ārstēšanai; veselības risku mazināšana, 

aizsargājot iedzīvotājus un veicinot labu 

veselību; sabiedrības veselības sistēmu 

uzlabošana izmaksu efektivitātes, 

vienlīdzības un ilgtspējības ziņā; pacientu 

līdzdalības un sava veselības stāvokļa 

uzmanīšanas iespēju atbalstīšana un 

nodrošināšana 

drošus un pieejamus risinājumus slimību, 

tostarp slimību, kurām ir augsti mirstības 

un ilgstošas saslimstības rādītāji, 
novēršanai, diagnosticēšanai, uzraudzībai 

un ārstēšanai; veselības risku mazināšana, 

aizsargājot iedzīvotājus un veicinot labu 

veselību; sabiedrības veselības sistēmu 

uzlabošana izmaksu efektivitātes ziņā, lai 

tā būtu uz cilvēkiem vērsta, kā arī 
vienlīdzības un ilgtspējības ziņā; pacientu 

līdzdalības un sava veselības stāvokļa 

uzmanīšanas iespēju atbalstīšana un 

nodrošināšana 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – a punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: veselība visas dzīves 

laikā; vides un sociālie faktori veselībā; 

neinfekcijas un retās slimības; infekcijas 

slimības; veselības un aprūpes rīki, 

tehnoloģijas un digitāli risinājumi; 
veselības aprūpes sistēmas. 

Intervences jomas: veselība visas dzīves 

laikā; vides, ekonomiskie un sociālie 

faktori veselībā; neinfekcijas un retās 

slimības; infekcijas slimības; uz cilvēkiem 

vērstas un vienlīdzīgas veselības aprūpes 

sistēmas. 

Pamatojums 

Nevienlīdzība veselības jomā starp ES dalībvalstīm un tās iekšienē ir būtisks šķērslis Eiropas 

sabiedrības sociālajai kohēzijai, labklājībai un ekonomikas attīstībai. Eiropas Savienības 

dalībvalstis ir apņēmušās līdz 2030. gadam īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, no 

kuriem 3. IAM veselības jomā ir “visaptverošs veselības aprūpes nodrošināšana, tostarp 

finanšu riska aizsardzība, piekļuve kvalitatīviem veselības aprūpes pamatpakalpojumiem un 

piekļuve drošiem, efektīviem, kvalitatīviem un cenas ziņā pieejamiem pamata medikamentiem 

un vakcīnām visiem”. Uz cilvēkiem jeb pacientiem vērsta pieeja teorētiski ir atzīta par kopēju 

darbības principu visās Eiropas veselības sistēmās. Lai nodrošinātu saskaņotību ar šiem 

mērķiem un sinerģiju ar pašreizējiem centieniem, Programmai “Apvārsnis Eiropa” būtu 

nepārprotami jāveicina tādas veselības aprūpes sistēmas, kas ir vērstas uz cilvēkiem. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – c punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; progresīvi materiāli; 

mākslīgais intelekts un robotika; nākamās 

paaudzes internets; augstas veiktspējas 

datošana un lielie dati; aprites nozares; 

zemas oglekļa emisijas un “tīra” 

rūpniecība; kosmoss. 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; progresīvi materiāli; 

mākslīgais intelekts un robotika; nākamās 

paaudzes internets; augstas veiktspējas 

datošana un lielie dati; aprites nozares; 

zemas oglekļa emisijas un “tīra” 

rūpniecība; kosmoss; jūrlietu industrija 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpniecības 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas akumulācija. 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

veselīgas un energoefektīvas ēkas; viedas 

kopienas un pilsētas; rūpniecības 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas akumulācija. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) Kopa “Pārtika un dabas resursi”: 

zemes un jūras dabas un bioloģisko resursu 

aizsardzība, atjaunošana, ilgtspējīga 

pārvaldība un izmantošana, lai nodrošinātu 

pārtikas un uztura nodrošinājumu un pāreju 

uz zemas oglekļa emisijas un resursu ziņā 

efektīvu aprites ekonomiku. 

(e) Kopa “Ilgtspējīga pārtika, vide un 

dabas resursi”: zemes un jūras dabas un 

bioloģisko resursu aizsardzība, 

atjaunošana, ilgtspējīga pārvaldība un 

izmantošana, lai nodrošinātu pārtikas un 

uztura nodrošinājumu un pāreju uz 

dekarbonizētu un resursu ziņā efektīvu 

aprites ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 
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I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība, dabas 

aizsardzība un atjaunošana; ilgtspējīgi 

pārvaldīta lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un lauki jūra un okeāni un 

zilā ekonomika; agroekoloģiskās pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. punkts – 1 daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes 

nodrošināšanai stiprinātā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. Veidojot pamatu visai 

Programmai, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas sniegs savu ieguldījumu vairāk 

zināšanās balstītai, inovatīvai un 

dzimumlīdztiesīgai Eiropai, kura globālajā 

konkurencē ieņem līderpozīcijas; tādējādi 

tiks optimizētas valstu stiprās puses un 

potenciāls augstas veiktspējas EPT ietvaros 

visā Eiropā, kur zināšanas un augsti 

kvalificēta darbaspēka aprite notiek brīvi, 

kur informēti iezīvotāji izprot un uzticas 

pētniecības un inovācijas rezultātiem un 

no tiem labumu gūst visa sabiedrība, un 

kur ES politika, jo īpaši pētniecības un 

inovācijas politika, balstās uz kvalitatīviem 

zinātniskiem pierādījumiem. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes 

nodrošināšanai stiprinātā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. Veidojot pamatu visai 

Programmai, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas iesaistīs pilsonisko sabiedrību un 

sniegs savu ieguldījumu vairāk zināšanās 

balstītai, inovatīvai un dzimumlīdztiesīgai 

Eiropai, kura globālajā konkurencē ieņem 

līderpozīcijas; tādējādi tiks optimizētas 

valstu stiprās puses un potenciāls augstas 

veiktspējas EPT ietvaros visā Eiropā, kur 

zināšanas un augsti kvalificēta darbaspēka 

aprite notiek brīvi un kur iedzīvotāji un 

pilsoniskā sabiedrība ir iesaistīta 
pētniecības un inovāciju programmas 

izstrādē, lai Programma sniegtu labumu 

visai sabiedrībai, kur informēti iedzīvotāji 

izprot un uzticas pētniecības un inovācijas 

rezultātiem un kur ES politika, jo īpaši 

pētniecības un inovācijas politika, balstās 

uz kvalitatīviem zinātniskiem 

pierādījumiem. 
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Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pierādījumi, ka Eiropas partnerība 

ir efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

īpaši ņemot vērā ieguldījumu globālu 

problēmu risināšanā un pētniecības un 

inovācijas mērķu sasniegšanā, ES 

konkurētspējas uzlabošanā un Eiropas 

pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

(a) pierādījumi, ka Eiropas partnerība 

ir efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

īpaši ņemot vērā ieguldījumu globālu 

problēmu risināšanā, tostarp ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanā, un 

pētniecības un inovācijas mērķu 

sasniegšanā, ES konkurētspējas uzlabošanā 

un Eiropas pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Eiropas partnerības pārredzamība 

un atvērtība attiecībā uz prioritāšu un 

mērķu noteikšanu un dažādu nozaru, 

attiecīgā gadījumā arī starptautisku, 

partneru un ieinteresēto personu 

iesaistīšanās; 

(c) Eiropas partnerības pārredzamība 

un atvērtība attiecībā uz prioritāšu un 

mērķu noteikšanu un partneru un 

ieinteresēto personu iesaistīšanās no 

dažādām nozarēm, tostarp attiecīgā 

gadījumā no pilsoniskās sabiedrības arī 

starptautiskā līmeņa; 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī Eiropas būtisko ekonomisko vērtību; 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī ietekmi uz sabiedrību un Eiropas 

būtisko ekonomisko vērtību; 
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Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā, un tās var sasniegt 75 % no 

apkopotajām Eiropas partnerības budžeta 

saistībām. Katrai institucionalizētai 

Eiropas partnerībai ieguldījumu daļa, kas 

saņemta no partneriem, kuri nav Eiropas 

Savienība, būs nodrošināta finansiālu 

iemaksu veidā. 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā, un tās var sasniegt 75 % no 

apkopotajām Eiropas partnerības budžeta 

saistībām. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) juridiski saistošas apņemšanās, jo 

īpaši attiecībā uz finansiālām iemaksām no 

katra partnera visā iniciatīvas darbības 

laikā; 

(d) ilgtermiņa līdzsvarotas saistības, jo 

īpaši attiecībā uz nefinansiālām un/vai 

finansiālām iemaksām no katra partnera 

visā iniciatīvas darbības laikā; 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) īpaši ziņojumi par kvantitatīvajiem 

un kvalitatīvajiem sviras efektiem, kā arī 

par finansiālām iemaksām un iemaksām 

natūrā, redzamību un pozicionēšanu 

starptautiskā kontekstā, ietekmi uz 

pētniecību un ar inovāciju saistītiem 

privātā sektora investīciju riskiem. 

(b) īpaši ziņojumi par kvantitatīvajiem 

un kvalitatīvajiem sviras efektiem, kā arī 

par finansiālām iemaksām un/vai 

iemaksām natūrā, redzamību un 

pozicionēšanu starptautiskā kontekstā, 

ietekmi uz pētniecību un ar inovāciju 

saistītiem privātā sektora investīciju 

riskiem. 
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Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

V pielikums — 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot ES politikas prioritātes, 

izmantojot pētniecību un inovāciju, 

nodrošinot ieguvumus un ietekmi ar 

pētniecības un inovācijas uzdevumiem un 

stiprinot inovācijas ieviešanu sabiedrībā. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 

No Programmas tiek sagaidīta ietekme uz 

sabiedrību, risinot globālās problēmas, kā 

arī ES politikas prioritātes un saistības, 

izmantojot pētniecību un inovāciju, 

nodrošinot ieguvumus un ietekmi ar 

pētniecības un inovācijas uzdevumiem un 

stiprinot inovācijas ieviešanu sabiedrībā ar 

PSO un iedzīvotāju iesaistīšanu, tādējādi 

paaugstinot iedzīvotāju labklājību. 

Panākumus šīs ietekmes sasniegšanā 

uzraudzīs, izmantojot aizstājējvērtības, kas 

noteiktas kopā ar tālāk norādītajiem 

četriem galvenajiem ietekmes ceļiem. 
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinuma sagatavotāja: Henna Virkkunen 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Lai nodrošinātu to Savienības mērķu sasniegšanu un prioritāšu un uzdevumu izpildi, kas 

noteikti programmā nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām, 

Parīzes nolīgumā un ilgtspējīgas attīstības mērķos, kopējā budžeta līmenim vajadzētu būt 

atbilstošam, lai garantētu Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā un vadošo lomu zinātnes, 

tehnoloģiju un rūpniecības jomā. Gandrīz 75 % par izciliem vērtēto projektu nevarēja finansēt 

no programmas “Apvārsnis 2020” nepietiekama finansējuma dēļ. Tāpēc ir būtiski palielināt 

programmas “Apvārsnis Eiropa” vispārējo budžetu līdz EUR 131 749 000 000. 

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” galvenajam mērķim vajadzētu būt Eiropas rūpniecības 

konkurētspējai. Jo īpaši II pīlārs “Globālās problēmas un rūpniecības konkurētspēja” ir būtisks 

Eiropas izaugsmei un konkurētspējai. Lai ES un tās nozares kļūtu par pasaules līderiem 

inovācijas, digitalizācijas un dekarbonizācijas jomā, II pīlāra budžeta daļa būtu jāpalielina līdz 

60 % no kopējā budžeta. 

Eiropas transporta nozares ir tās ekonomikas un konkurētspējas pamats. Autobūves nozare 

nodrošina darbu 12 miljoniem cilvēku un rada 4 % no ES IKP. Nozare ir lielākais privātais 

ieguldītājs pētniecībā un izstrādē. ES ir viena no lielākajām mehānisko transportlīdzekļu 

ražotājām pasaulē, kā arī viena no lielākajām transportlīdzekļu tehnoloģiju eksportētājām. 

Aviācija atbalsta gandrīz 5 miljonus darbvietu un veido 2,1 % Eiropas IKP. Eiropas jūras un 

dzelzceļa nozarēm ir nozīmīga loma vērienīgu klimata mērķu sasniegšanā, kā arī ES 

ekonomikas veicināšanā. 

Viens no Eiropai svarīgākajiem jautājumiem ir klimata mērķu sasniegšana un CO2 emisiju 

samazināšana, jo īpaši transporta nozarē. Autotransports rada aptuveni vienu piektdaļu no ES 

kopējām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi paātrināti sākt transportā 
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izmantot mazemisiju alternatīvās enerģijas veidus, piemēram, uzlaboto biodegvielu, elektrību, 

ūdeņradi un atjaunojamās sintētiskās degvielas, kā arī novērst šķēršļus transporta 

elektrifikācijai. 

Ir jānodrošina ES vadošā loma videi draudzīgas enerģijas un “tīrās” mobilitātes tehnoloģiju 

jomā. ES ir jāveicina drošāka ceļu satiksme un mobilitāte tā, lai līdz 2050. gadam sasniegtu ES 

ilgtermiņa t. s. “nulles vīzijas” mērķi.  

Digitalizācija un automatizācija piedāvā milzīgas iespējas Eiropas mobilitātei. Ir svarīgi rast 

jaunus risinājumus, lai novērstu šķēršļus starp dažādiem transporta veidiem. Ir jāuzlabo datu 

plūsma loģistikas ķēdēs un jāpalielina loģistikas efektivitāte, koncentrējoties uz intelektiskas 

automatizācijas izstrādi. Vienlaikus visās kopās ir pilnībā jāintegrē kiberdrošība. 

Ir svarīgi nodrošināt iespējas starpnozaru un starpdisciplīnu pētniecībai un sadarbībai starp 

visiem pīlāriem, kopām un kopu ietvaros. Ir svarīgi labāk integrēt transporta, enerģētikas un 

digitālās nozares, lai paātrinātu ES ekonomikas dekarbonizāciju un digitalizāciju.  

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja atbalsta jaunu Eiropas partnerību veidošanu un pastiprinātu 

sadarbību ar citām ES programmām. Pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” racionalizēs 

partnerību skaitu, ar kurām ES kopīgi īsteno programmas vai kopfondus ar tādiem partneriem 

kā rūpniecība, pilsoniskā sabiedrība un finansēšanas fondi, lai palielinātu to efektivitāti un 

ietekmi Eiropas politikas prioritāšu sasniegšanā. “Apvārsnis Eiropa” veicinās efektīvas un 

operatīvas saiknes ar citām nākotnes ES programmām, piemēram, kohēzijas politiku, Eiropas 

Aizsardzības fondu, Digitālās Eiropas programmu un Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentu. 

GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

“Eiropas apvārsnis” 
(“pamatprogramma”, “Programma”), 

tādējādi atbalstot kvalitatīvu zināšanu un 

tehnoloģiju radīšanu un izplatīšanu, 

pastiprinot pētniecības un inovācijas 

ietekmi Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai būtu jāiegulda 

pētniecībā un inovācijā ar 2021.–

2027. gada pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 

(“programma”), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 
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atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicināt 

visdažādāko inovāciju, arī “revolucionāru”, 

un inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū; un 

optimizējot tādu ieguldījumu sagādāšanu 

nolūkā pastiprināt ietekmi spēcinātā 

Eiropas pētniecības telpā. 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, sekmētu 

ekonomikas izaugsmi, uzlabotu 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un radītu 

darbvietas, veicinot visdažādāko inovāciju, 

arī “revolucionāru”, un inovatīvu 

risinājumu ieviešanu tirgū; un optimizējot 

tādu ieguldījumu sagādāšanu nolūkā 

pastiprināt ietekmi spēcinātā Eiropas 

pētniecības telpā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Zinātniskā pētniecība būtu arvien 

vairāk jāvirza uz cieņu pret dzīvām 

būtnēm un jāatturas no izmēģinājumiem 

ar dzīvniekiem; 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Pamatprogrammas 

īstenošanai ir jātuvina šis mērķis. 

(6) Programmas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Eiropas Savienībā, panākot pētniecības, 

akadēmisko aprindu un nozares lomu 

līdzsvaru un īstenojot mērķtiecīgu 

starptautisko sadarbību ar visu dalībvalstu 

līdzsvarotu dalību programmā saskaņā ar 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

(IAM). Programmas īstenošanai ir jātuvina 

šis mērķis. 

Grozījums Nr.  4 
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Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pamatprogrammai jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām, veicamo darbību 

veidiem un mērķi un vēlamo ietekmi. Šo 

faktoru kopumam jānosaka attiecīgajās 

pamatprogrammas daļās izvēlētā pieeja, 

bet tās visas veicina pamatprogrammas 

vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. 

(8) Programmai būtu jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām, veicamo darbību 

veidiem un mērķi un vēlamo ietekmi. Šo 

faktoru kopumam būtu jānosaka 

attiecīgajās programmas daļās izvēlētā 

pieeja, bet tās visas veicina programmas 

vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. 

Būtu jānodrošina līdzsvars starp 

fundamentālajiem un lietišķajiem 

pētījumiem. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Ar programmu būtu jāatbalsta 

pētniecības un inovācijas darbības visā 

pētniecības un inovācijas ķēdē — no 

fundamentālajiem pētījumiem līdz 

lietišķajiem pētījumiem un 

demonstrējumu pasākumiem — un 

jāizvērš inovācijas un ar tirgu cieši 

saistītas darbības. Būtu jāpanāk taisnīgs 

līdzsvars starp dažādiem izpētes posmiem. 

Savienība atzīst, ka augstas kvalitātes 

pētniecība un īpaši fundamentālie 

pētījumi ir būtiska vērtība un svarīgs 

nosacījums ES politikas mērķu un 

prioritāšu īstenošanai. 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
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10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Pīlārs “Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja” veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimalizēt 

integrāciju visās darba sfērās, vienlaikus 

nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ietekmi 

attiecībā pret tērējamiem resursiem. Tā 

veicinās kopdarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām un pāri robežām, 

cenšoties sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus un panākt Savienības 

nozaru konkurētspēju tajos. 

(10)  Pīlāram “Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja” būtu jāpiešķir 

vismaz 60 % no finansējuma, kas 

paredzēts programmas īstenošanai, kā 

noteikts 9. pantā. Tas būtu veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimizēt integrāciju 

visās darba sfērās, vienlaikus nodrošinot 

augstu un ilgtspējīgu ietekmi attiecībā pret 

tērējamiem resursiem. Tas veicinās 

kopdarbību starp disciplīnām, nozarēm, 

politikas jomām un pāri robežām, cenšoties 

sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 

un nodrošināt Savienības nozaru 

konkurētspēju tajos. Šā pīlāra darbībās 

vajadzētu ietvert visu pētniecības un 

inovācijas darbību spektru, piemēram, 

fundamentālos pētījumus un lietišķos 

pētījumus, izstrādi, izmēģinājumus, 

demonstrējumus un atbalstu publiskajam 

iepirkumam, pirmsnormatīvo izpēti un 

standartu noteikšanu, kā arī inovāciju 

ieviešanu tirgū, lai nodrošinātu, ka 

Eiropa stratēģiski noteiktās prioritārās 

jomās arī turpmāk ir pētniecības 

līderpozīcijās. Lai nodrošinātu 

daudzpusēju pieeju un ņemtu vērā 

sabiedrības vajadzības, visā stratēģiskās 

plānošanas procesā un darba programmu 

izstrādē vajadzētu aktīvi iesaistīt attiecīgās 

ieinteresētās personas un pilsonisko 

sabiedrību. 

Grozījums Nr.  7 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi inovācijā, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

(12) Ir svarīgi ES padarīt par pasaules 

līderi inovācijas, digitalizācijas un 

dekarbonizācijas jomā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 
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kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 

Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu, izlabotu tirgus 

nepilnības un neoptimālus ieguldījumu 

apstākļus, un tām jārada skaidra Eiropas 

pievienotā vērtība. Tas nodrošinās 

programmas darbību un ES valsts atbalsta 

noteikumu konsekventu izpildi, nepieļaujot 

iekšējā tirgus konkurences kropļojumus. 

Ar programmas darbībām būtu jāveicina 

ieguldījumi, jāatbalsta ES politikas mērķu 

sasniegšana, galveno uzmanību pievēršot 

zinātnes izcilībai, vadošajai lomai 

rūpniecībā un sabiedrības problēmām, un 

tās būtu jāizmanto, lai samērīgi, bez 

dublēšanās un neizspiežot privāto 

finansējumu, izlabotu tirgus nepilnības un 

suboptimālus ieguldījumu apstākļus, un 

tām jārada skaidra Eiropas pievienotā 

vērtība. Tas nodrošinās programmas 

darbību un ES valsts atbalsta noteikumu 

konsekventu izpildi, nepieļaujot iekšējā 

tirgus konkurences kropļojumus. 

Grozījums Nr.  8 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Komisijas paziņojumā par 

“Apvāršņa 2020” starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 

un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu kritisko 

masu un maksimalizētu ietekmi; atbalstīt 

revolucionāru inovāciju, noteikt prioritātes 

Savienības ieguldījumiem pētniecībā un 

inovācijā augstas pievienotās vērtības 

jomās, izmantojot galvenokārt orientēšanos 

uz uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu 

saziņu; racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; stiprināt starptautisko 

sadarbību un pastiprināt atvērtību trešo 

valstu dalībai; turpināt vienkāršošanu, 

balstoties uz “Apvāršņa 2020” īstenošanas 

(14) Komisijas paziņojumā par 

“Apvāršņa 2020” starpposma novērtējumu 

(COM(2018)0002 final) un Eiropas 

Parlamenta 2017. gada 13. jūnija 

rezolūcijā par pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” īstenošanas 

novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma 

novērtējumu un priekšlikumu 

9. pamatprogrammai (P8_TA 

(2017)0253), balstoties uz iepriekšējā 

programmā gūto pieredzi un ES iestāžu un 

ieinteresēto personu devumu, ir dota virkne 

ieteikumu par šo programmu, ieskaitot 

dalības un izplatīšanas noteikumus. 

Ieteikumu vidū: ieguldīt drosmīgāk, lai 

sasniegtu kritisko masu un maksimizētu 

ietekmi; atbalstīt revolucionāru inovāciju, 

noteikt prioritātes Savienības 

ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā 

augstas pievienotās vērtības jomās, 

izmantojot galvenokārt orientēšanos uz 

uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu saziņu; 

racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, lai pilnībā izmantotu visu 

dalībvalstu pētniecības, attīstības un 

inovācijas potenciālu, cita starpā 

vienkāršojot partnerības iniciatīvas un 
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pieredzi. līdzfinansēšanas shēmas; attīstīt vairāk un 

konkrētas sinerģijas starp dažādiem 

Savienības finansēšanas instrumentiem, 

galvenokārt nolūkā palīdzēt visā Savienībā 

atraisīt nepietiekami izmantoto pētniecības 

un inovācijas potenciālu; spēcināt 

starptautisko sadarbību un nostiprināt 

atvērtību trešo valstu dalībai, vienlaikus 

aizsargājot ES intereses, un turpināt 

vienkāršošanu, lai atbalstītu ātrākus 

inovācijas ciklus un samazinātu 

administratīvo slogu pieteikuma 

iesniedzējiem, jo īpaši MVU un 

saņēmējiem, un turpināt vienkāršošanu, 

balstoties uz “Apvāršņa 2020” īstenošanas 

pieredzi. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Ir lietderīgi vēl vairāk samazināt 

administratīvo slogu pieteikumu 

iesniedzējiem, lai atvieglotu dalību, jo 

īpaši MVU, mazākām pētniecības 

organizācijām un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām. 

Grozījums Nr.  10 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības 

programmām, sākot ar to izveidi un 

stratēģisko plānošanu un beidzot ar 

projektu atlasi, vadību, saziņu, rezultātu 

izplatīšanu un izmantošanu, uzraudzību, 

revīziju un pārvaldību. Lai izvairītos no 

pārklāšanās un dublēšanās un stiprinātu 

Savienības finansējuma doto atbalsta 

plakni, var notikt līdzekļu pārvietošana no 

(15) Programmai jācenšas turpināt 

nostiprināt, padarīt efektīvākas un labāk 

strādājošas sinerģijas ar citām Savienības 

programmām, sākot ar to izveidi un 

stratēģisko plānošanu un beidzot ar 

projektu atlasi, vadību, saziņu, rezultātu 

izplatīšanu un izmantošanu, uzraudzību, 

revīziju un pārvaldību, labāk saskaņojot to 

prioritātes. Lai izvairītos no pārklāšanās un 

dublēšanās, ir nepieciešams pārliecināties 
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citām Savienības programmām uz 

“Eiropas apvārsni”. Tādos gadījumos 

jāievēro “Eiropas apvāršņa” noteikumi. 

par pienācīgu savstarpējo saikni ar citām 

programmām. Palielinot Savienības 

finansējuma sviras efektu, var notikt 

līdzekļu pārvietošana no citām Savienības 

programmām uz “Apvārsnis Eiropa”. 

Tādos gadījumos jāievēro “Apvārsnis 

Eiropa” noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā, pamatprogramma stāsies 

Eiropas partnerībās ar privātā un/vai 

publiskā sektora subjektiem. Tās aptver 

rūpniecību, pētniecības organizācijas, 

struktūras, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valstiskā vai 

starptautiskā līmenī, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, piemēram, 

nodibinājumus, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā, programmai būtu jāstājas 

Eiropas partnerībās ar privātā un/vai 

publiskā sektora subjektiem. Tās aptver 

rūpniecību, pētniecības organizācijas, 

struktūras, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valstiskā vai 

starptautiskā līmenī, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, piemēram, 

nodibinājumus, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. Reformējot pašreizējos 

partnerības instrumentus un iniciatīvas, 

vajadzētu būt iespējai pilnībā izmantot to 

potenciālu tālejošu politikas mērķu 

sasniegšanā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Pīlārā “Atklāta inovācija” jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 

(19) Pīlārā “Atklāta inovācija” būtu 

jānosaka virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 
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izaugsmes nolūkos. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, kuri ir spējīgi 

izvērsties pasaules un Savienības mērogos, 

un, arī kopā ar privātiem ieguldītājiem, 

jāpiedāvā ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši – līdzfinansēšanas partnerībās ar 

valstu un reģionu inovācijas atbalstītājiem. 

izaugsmes nolūkos. Tam būtu jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, tostarp MVU un 

jaunuzņēmumi, kuri ir spējīgi izvērsties 

pasaules un Savienības mērogos, un arī 

kopā ar privātiem ieguldītājiem jāpiedāvā 

ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši līdzfinansēšanas partnerībās ar valstu 

un reģionu inovācijas atbalstītājiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šās programmas politiskos mērķus 

centīsies sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts proporcionāli 

jāizmanto tirgus nepilnību vai neoptimālu 

ieguldīšanas apstākļu novēršanai, un 

darbībām nav jādublē un jāizspiež privātais 

finansējums un nav jākropļo iekšējā tirgus 

konkurence. Darbībām jārada skaidra 

Eiropas pievienotā vērtība. 

(20) Šīs programmas politiskos mērķus 

centīsies sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts būtu jāizmanto tam, 

lai veicinātu ieguldījumus, un darbībām 

nebūtu jādublē un jāizspiež privātais 

finansējums un jākropļo iekšējā tirgus 

konkurence. Darbībām jārada skaidra 

Eiropas pievienotā vērtība. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), jātiecas 

stiprināt novatoriskās ekosistēmas, kas 

risina globālās problēmas. EIT jāveicina 

inovācija savos pasākumos un jāatbalsta 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), būtu 

jātiecas stiprināt novatoriskas ekosistēmas, 

kas risina globālās problēmas. EIT būtu 

jāveicina inovācija savos pasākumos un 
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augstākās izglītības iekļaušanās inovācijas 

ekosistēmā, galvenokārt: jārosina uz 

izglītošanu uzņēmējdarbībā, veicinot 

spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību starp 

rūpniekiem un mācībspēkiem, jānoskaidro 

gaidāmās topošo novatoru prasmes, kas 

būs vajadzīgas globālo problēmu 

risināšanai, to vidū – augstas digitālās un 

novatoriskās prasmes. EIT nodrošinātajām 

atbalsta shēmām jārada labums ZIK 

saņēmējiem, un no EIT nākošiem 

jaunuzņēmumiem jābūt piekļuvei EIT 

darbībām. Lai gan EIT koncentrēšanās 

pamatā uz inovācijas ekosistēmām liktu tai 

dabiski iekļauties pīlārā “Atklāta 

inovācija”, tās ZIK plānošana stratēģiskās 

plānošanas procesā jāpieskaņo pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja”. 

jāatbalsta augstākās izglītības iekļaušanās 

inovācijas ekosistēmā, galvenokārt: 

jārosina uz izglītošanu uzņēmējdarbībā, 

veicinot spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību 

starp rūpniekiem un mācībspēkiem, 

jānoskaidro gaidāmās topošo novatoru 

prasmes, kas būs vajadzīgas globālo 

problēmu risināšanai, to vidū – augstas 

digitālās un novatoriskās prasmes. Lielāks 

uzsvars uz inovāciju un uz tirgu orientētas 

pētnieku prasmes ir ļoti svarīgi elementi 

darbvietu radīšanai un uzņēmējdarbības 

paplašināšanai Eiropā. EIT 

nodrošinātajām atbalsta shēmām būtu 

jārada labums ZIK saņēmējiem, un no EIT 

nākošiem jaunuzņēmumiem vajadzētu būt 

piekļuvei EIT darbībām. Lai gan EIT 

koncentrēšanās pamatā uz inovācijas 

ekosistēmām liktu tai dabiski iekļauties 

pīlārā “Atklāta inovācija”, tās ZIK 

plānošana stratēģiskās plānošanas procesā 

būtu jāpieskaņo pīlāram “Globālās 

problēmas un rūpniecības konkurētspēja”. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim jābūt 

stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos ietvertās globālās 

problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: atvērtība 

citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

(25) Programmai būtu jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim 

vajadzētu būt stiprināt Savienības 

pētniecības un inovācijas izcilību, 

pievilcību un tautsaimniecības un 

rūpniecības konkurētspēju, risināt ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķos ietvertās 

globālās problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Būtu jāievēro šāda pieeja: 

atvērtība citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 
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darbībām, arī ar pienācīgām tiesībām uz 

finansējumu subjektiem, kuri iedibināti 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 

darbībām, tostarp ar valstīm ar zemiem vai 

vidējiem ienākumiem, arī ar pienācīgām 

tiesībām uz finansējumu subjektiem, kuri 

iedibināti valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus būtu jāveicina 

trešo valstu asociēšana ar programmu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura kopīgā 

izstrādē un izveidē, veicinot izglītošanu 

zinātnes jautājumos, padarot zinības 

publiski pieejamas un atvieglinot pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalību tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā un ar daļā “Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana” tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības programmai 

pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas būtu aktīvi un sistemātiski 

jāiesaista un jāiekļauj atbildīgas 

pētniecības un inovācijas darbu sarakstu un 

satura kopīgā izstrādē un izveidē, veicinot 

izglītošanu zinātnes jautājumos, padarot 

zinības publiski pieejamas un atvieglinot 

pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju dalību tās pasākumos. Tas 

būtu jādara visā programmā un ar daļā 

“Eiropas Pētniecības telpas stiprināšana” 

tam īpaši domātiem pasākumiem. Pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā būtu jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

programmai. Programmai būtu arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

(28) Programmas ietvaros izstrādātajos 

pasākumos būtu jācenšas izbeigt dzimumu 

nevienlīdzību un sekmēt sieviešu un vīriešu 

līdztiesību pētniecībā un inovācijā saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 2. un 

3. pantu un Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 8. pantu. Dzimuma aspekts būtu 

adekvāti jāiestrādā pētniecības un 

inovācijas saturā un jāievēro visos 

pētniecības cikla posmos. Lai gan izcilība 

joprojām ir vienīgais līdzekļu piešķiršanas 

princips saskaņā ar programmu 

“Apvārsnis Eiropa”, ES un dalībvalstis 

pastiprina centienus, lai mazinātu 

dzimumu atšķirības zinātnē un pētniecībā 

un tādējādi palielinātu sieviešu īpatsvaru 

to pētnieku vidū, kam piešķirts 

finansējums no ES programmām. Saistībā 

ar šo regulu īpaša nozīme būtu jāpiešķir 

dzimumu līdzsvara nodrošināšanai 

vērtēšanas komisijās un citās attiecīgās 

konsultatīvajās un ekspertu struktūrās, 

ņemot vērā situāciju attiecīgajā 

pētniecības un inovācijas jomā. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Saskaņotība un sinerģija starp 

programmu “Apvārsnis Eiropa” un ES 

kosmosa programmu veicinās visā pasaulē 

konkurētspējīgu, novatorisku Eiropas 

kosmosa nozari, Eiropas autonomijas 

stiprināšana saistībā ar piekļuvi kosmosam 

un tā izmantošanu drošā un aizsargātā vidē 

nostiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa 

dalībnieces lomu. Revolucionāros 

risinājumus “Eiropas apvārsnī” atbalstīs 

dati un pakalpojumi, kas kļūs pieejami ar 

kosmosa programmu. 

(36) Saskaņotība un sinerģija starp 

programmu “Apvārsnis Eiropa” un ES 

kosmosa programmu veicinās visā pasaulē 

konkurētspējīgu, novatorisku Eiropas 

kosmosa nozari, stiprinās Eiropas 

autonomiju, kosmosa diplomātiju un 

starptautisko sadarbību saistībā ar 

piekļuvi kosmosam un tā izmantošanu 

drošā un aizsargātā vidē un nostiprinās 

Eiropas kā pasaules līmeņa dalībnieces 

lomu. Revolucionārus risinājumus 

programmā “Apvārsnis Eiropa” atbalstīs 

dati un pakalpojumi, kas kļūs pieejami no 

kosmosa programmas, kam būs 
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jānodrošina kosmosa diplomātija un 

starptautiskā sadarbība, ņemot vērā visas 

privātās iniciatīvas, kas jau darbojas 

tirgos. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

48. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(48) Tagadējā faktisko personāla 

izmaksu atlīdzināšanas sistēma vēl vairāk 

jāvienkāršo, attīstot “Apvārsnī 2020” 

izstrādāto atalgošanas pieeju un vēl labāk 

pieskaņojoties Finanšu regulai. 

(48) Tagadējā faktisko personāla 

izmaksu atlīdzināšanas sistēma būtu vēl 

vairāk jāvienkāršo ar mērķi likvidēt 

atalgojuma atšķirību starp programmā 

iesaistītajiem ES pētniekiem, tostarp būtu 

jāpieņem valstīs piemērotā grāmatvedības 

prakse. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

51. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Jāsaglabā pamatprogrammas 

priekšteces “Apvārsnis 2020” priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai. 

Priekšlikumi arī turpmāk jāatlasa uz 

neatkarīgu ekspertu vērtējuma pamata. 

Attiecīgā gadījumā jāņem vērā 

nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. 

(51) Būtu jāsaglabā programmas 

priekšteces “Apvārsnis 2020” priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai, 

ietekmei un īstenošanas kvalitātei un 

efektivitātei. Priekšlikumi arī turpmāk būtu 

jāatlasa uz neatkarīgu ekspertu vērtējuma 

pamata. Komisijai būtu jāorganizē 

izmēģinājuma kontrolprojekti un 

jāanalizē rezultāti, lai pamatotos 

gadījumos īstenotu kontrolprocedūru 

visās programmas “Apvārsnis Eiropa” 

daļās. Attiecīgā gadījumā neatkarīgiem 

ekspertiem jāņem vērā nepieciešamība 

nodrošināt vispārēju saskanību ar projektu 

portfeli. 

 

Grozījums Nr.  21 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) “izcilība” kā pieteikumu 

novērtēšanas kritērijs nozīmē skaidrību, 

ticamību un atbilstību attiecībā uz 

mērķiem, inovācijas potenciālu, 

rūpniecisko tirgus vērtību, progresu 

salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli 

saistībā ar inovācijas līmeni, kas 

nepieciešams iepirkumam, saistību ar 

Eiropu, turklāt atbilstību Eiropas un/vai 

dalībvalstu stratēģijām. 

 

Grozījums Nr.  22 

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 Savienības zinātnisko un 

tehnoloģisko bāzi un veicinātu tās 

konkurētspēju visās dalībvalstīs un 

reģionos, cita starpā tās rūpniecībā, jo īpaši 

veidojot sabiedrību, kuras pamatā ir 

zināšanas un inovācija, kā arī īstenot 

Savienības stratēģiskās prioritātes un 

palīdzēt risināt globālas problēmas, tostarp 

sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

(a) atbalstīt kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu globālu problēmu, 
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radīšanu un izplatīšanu; tostarp klimata pārmaiņu, risināšanai un 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai; 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) pilnībā izmantot visu dalībvalstu 

pētniecības un inovācijas potenciālu un 

atbalstīt jaunu izcilu pētniecības un 

inovācijas tīklu izveidi Savienībā, iesaistot 

arī mazāk attīstītas dalībvalstis vai 

reģionus; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) MVU inovācijas; 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa “Pārtika un dabas resursi”; (e) kopa “Pārtika, dabas resursi, jūras 

un okeāni”; 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) Savienības pievilcības 
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palielināšana; 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Komisija katram pīlāram līdz 

2021. gada jūlija beigām sagatavo 

visaptverošu programmu, kurā būs 

iekļauta darba programmu un 

uzaicinājumu laika tabula, to temati un 

piešķirtais finansējums, kā arī cita 

nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu 

pārredzamību un prognozējamību visā 

programmas darbības laikā. Visaptverošo 

programmu pieņem ar deleģēto aktu 

saskaņā ar 50. pantu. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) ir tehnoloģiju ziņā neitrāli; 

 

Grozījums Nr.  30 

 

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 

1. Pamatprogrammas īstenošanai 

atvēlētais finansējums laikposmā no 

2021. līdz 2027. gadam ir 120 000 000 000 

EUR salīdzināmās 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 



 

RR\1170302LV.docx 265/385 PE625.305v02-00 

 LV 

izveido Eiropas Aizsardzības fondu. izveido Eiropas Aizsardzības fondu. 

 

Grozījums Nr.  31 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) EUR 52 700 000 000 II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(b) 72 000 000 000 EUR II pīlāram 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

Grozījums Nr.  32 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 2 800 000 000 kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

(2) 2 900 000 000 EUR kopai 

“Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

 

Grozījums Nr.  33 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Digitālā joma un rūpniecība”; 

(3) 25 000 000 000 EUR kopai 

“Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss”; 

 

Grozījums Nr.  34 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) EUR 15 000 000 000 kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 

(4) 28 000 000 000 EUR kopai 

“Klimats, enerģētika un mobilitāte”; 
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Grozījums Nr.  35 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Pārtika un dabas resursi”; 

(5) 13 000 000 000 EUR kopai 

“Pārtika, dabas resursi, jūra un okeāni”; 

 

Grozījums Nr.  36 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) EUR 2 200 000 000 ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

(6) 3 100 000 000 EUR ar 

kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā 

pētniecības centra (JRC) tiešajām 

darbībām; 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii. apņemšanās ievērot atvērtas tirgus 

ekonomikas noteikumus, tostarp nodrošināt 

taisnīgu un vienlīdzīgu intelektuālā 

īpašuma tiesību piemērojumu, ko atbalsta 

demokrātijas institūts; 

ii. apņemšanās ievērot atvērtas tirgus 

ekonomikas noteikumus, tostarp nodrošināt 

taisnīgu un vienlīdzīgu intelektuālā 

īpašuma tiesību piemērojumu un stingrus 

noteikumus par privātumu un datu 

aizsardzību, ko atbalsta demokrātiskas 

iestādes; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Darbības, kas nav ētiski 

pieņemamas, var noraidīt vai izbeigt 

6. Darbības, kas nav ētiski 

pieņemamas, noraida vai izbeidz jebkurā 
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jebkurā laikā. laikā. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Līgumslēdzējam, kas rada 

rezultātus pirmskomercializācijas 

iepirkumā, pieder vismaz piesaistītās 

intelektuālā īpašuma tiesības. 

Līgumslēdzējām iestādēm ir vismaz 

tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 

rezultātiem izmantošanai savām 

vajadzībām, un tiesības piešķirt vai 

pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji to 

vārdā piešķir neekskluzīvas licences trešām 

personām rezultātu izmantošanai ar 

taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 

bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 

līgumslēdzējs nav komerciāli izmantojis 

rezultātus noteiktā laikposmā pēc 

pirmskomercializācijas iepirkuma, kā 

noteikts līgumā, līgumslēdzējas iestādes 

tam var pieprasīt visas īpašumtiesības uz 

rezultātiem nodot līgumslēdzējām 

iestādēm. 

3. Līgumslēdzējam, kas rada 

rezultātus pirmskomercializācijas 

iepirkumā, pieder piesaistītās intelektuālā 

īpašuma tiesības. Līgumslēdzējām 

iestādēm ir tiesības bez autoratlīdzības 

piekļūt rezultātiem izmantošanai savām 

vajadzībām, un tiesības piešķirt vai 

pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji to 

vārdā piešķir neekskluzīvas licences trešām 

personām rezultātu izmantošanai ar 

taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 

bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 

līgumslēdzējs nav komerciāli izmantojis 

rezultātus noteiktā laikposmā pēc 

pirmskomercializācijas iepirkuma, kā 

norādīts līgumā, līgumslēdzējas iestādes 

tam var pieprasīt visas īpašumtiesības uz 

rezultātiem nodot līgumslēdzējām 

iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdzīpašnieki rakstiski vienojas par 

kopīpašuma piešķiršanu un izmantošanas 

noteikumiem. Ja vien nav panākta cita 

vienošanās, katrs līdzīpašnieks var piešķirt 

trešām personām vienkāršas licences, kas 

ļauj izmantot kopīpašumā esošos rezultātus 

(bez tiesībām izdot apakšlicenci), ja 

pārējiem līdzīpašniekiem tiek sniegts 

iepriekšējs paziņojums un taisnīga un 

saprātīga kompensācija. Līdzīpašnieki var 

Līdzīpašnieki rakstiski vienojas par 

kopīpašuma piešķiršanu un izmantošanas 

noteikumiem. Ja vien nav panākta cita 

vienošanās kopīpašuma vai konsorcija 

līgumā, katrs līdzīpašnieks var piešķirt 

trešām personām vienkāršas licences, kas 

ļauj izmantot kopīpašumā esošos rezultātus 

(bez tiesībām izdot apakšlicenci), ja 

pārējiem līdzīpašniekiem tiek sniegts 

iepriekšējs paziņojums un taisnīga un 
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rakstiski vienoties piemērot citu režīmu, 

kas nav kopīpašums. 

saprātīga kompensācija. Līdzīpašnieki var 

rakstiski vienoties piemērot citu režīmu, 

kas nav kopīpašums. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas izmaiņas; 

pret katastrofām noturīga sabiedrība; 

aizsardzība un drošība; kiberdrošība. 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums un tūrisms; sociāli 

ekonomiskas izmaiņas; pret katastrofām 

noturīga sabiedrība; aizsardzība un drošība; 

kiberdrošība. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Kopa “Digitālā joma un 

rūpniecība”: spēju stiprināšana un Eiropas 

suverenitātes nodrošināšana, galvenokārt 

panākot tehnoloģiju izmantošanu 

digitalizācijas un ražošanas nolūkiem un 

kosmosa tehnoloģijās, veidojot 

konkurētspējīgu, digitālu, zemas oglekļa 

emisijas un aprites rūpniecību; ilgtspējīgas 

izejvielu piegādes nodrošināšana; 

sasniegumu un inovācijas pamata 

nodrošināšana visu globālo sabiedrības 

problēmu risināšanā. 

(c) Kopa “Digitālā joma un 

rūpniecība”: spēju stiprināšana un Eiropas 

suverenitātes nodrošināšana, galvenokārt 

panākot tehnoloģiju izmantošanu 

digitalizācijas un ražošanas nolūkiem un 

kosmosa tehnoloģijās, veidojot 

konkurētspējīgu, digitālu, zemas oglekļa 

emisijas un aprites rūpniecību; ilgtspējīgas 

izejvielu piegādes nodrošināšana; 

sasniegumu un inovācijas pamata 

nodrošināšana visu globālo sabiedrības 

problēmu risināšanā. Veicināt digitālās 

inovācijas centru tīkla infrastruktūras un 

tehnoloģisko iekārtu modernizēšanu, lai 

ikvienam uzņēmumam, jo īpaši MVU, 

nodrošinātu piekļuvi digitālajām spējām. 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpnieciskā 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas uzglabāšana. 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; viedas 

kopienas un pilsētas; rūpnieciskā 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas uzglabāšana; droša 

mobilitāte. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā, un tās var sasniegt 75 % no 

apkopotajām Eiropas partnerības budžeta 

saistībām. Katrai institucionalizētai 

Eiropas partnerībai ieguldījumu daļa, kas 

saņemta no partneriem, kuri nav Eiropas 

Savienība, būs nodrošināta finansiālu 

iemaksu veidā. 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā partnerību starp Eiropas 

Savienību un privātiem partneriem 

gadījumā, savukārt partnerību, kurās 

iesaistītas arī dalībvalstis, gadījumā 

iemaksas var sasniegt 75 % no kopējām 

Eiropas partnerības budžeta saistībām. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un 

rezultātu izplatīšanas noteikumiem 
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9.11.2018 

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinumu sagatavoja: Lambert van Nistelrooij 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē iniciatīvas, ko Eiropas Komisija īstenojusi nolūkā 

stiprināt reģionālo pētniecību un inovācijas spējas, lai sekmētu minēto iniciatīvu līdzsvarotāku 

ieviešanu visā Eiropā. Šo mērķu sasniegšanu veicina gan kohēzijas politika, gan pētniecības 

un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa". ERAF pārdomātā specializācija un 

ex ante nosacījumi stiprina minēto centienu īstenošanu programmā "Apvārsnis Eiropa". 

 

Grozījumos galvenā uzmanība ir pievērsta reģionālo inovācijas ekosistēmu nozīmes 

apzināšanai. Savas teritoriālās dimensijas ietvaros reģionālās inovācijas ekosistēmas ne tikai 

uzlabo pētniecības un inovācijas spējas, bet arī samazina laiku līdz produkta nonākšanai tirgū 

un atbrīvo dažādu vērtības ķēžu piekļuvi tirgum. Turklāt, ņemot vērā to četrkāršo spirāles 

pieeju, tās veicina stabilu nosacījumu izvirzīšanu, uzlabo komercizpēti un ieskatu zinātnes 

sasniegumos, kā arī palīdz īstenot jaunu tehnoloģiju, patentu, risinājumu un jaunuzņēmumu 

tirgus iespējas.  

 

Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas inovācijas ekosistēma ir izšķiroši svarīgs 

instruments plašākas starpreģionālās sadarbības nodrošināšanai pētniecības un inovācijas 

jomā. Īstenojot inovācijas ekosistēmu savstarpējo sadarbību, programma "Apvārsnis Eiropa" 

dod iespēju pilsētām un reģioniem stiprināt to pārdomātās specializācijas stratēģijas, tiešā 

veidā sniedzot ieguldījumu uz zināšanām balstītā ekonomikā, nodrošinot viedāku un videi 

draudzīgāku Eiropu ar augstiem sociālajiem standartiem, kas sekmē izaugsmi un 

nodarbinātību. 

 

Pēdējos desmit gados ERAF ir notikusi "klusā revolūcija", stimulējot reģionālo inovāciju un 

atbalstot jaunuzņēmumus. Pašreizējā periodā mēs ieguldām EUR 75 854 936 533 tematiskajās 

koncentrācijās "Pētniecība un inovācija" un "Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja". Tas 
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dod iespēju īstenot vienkāršotu procedūru un plašāku sadarbību izpildes līmenī. Atzinuma 

sagatavotājs uzskata, ka ir svarīgi izmantot tādu instrumentu kā sertifikāts "Izcilības zīmogs", 

lai nodrošinātu lielāku sinerģiju starp programmu "Apvārsnis Eiropa" un Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu+ (ESF+) un Eiropas Lauksaimniecības fondu 

lauku attīstībai (ELFLA).  

 

Izmantojot tādus instrumentus kā izcilības zīmogs un turpinot sekmēt "kāpnes uz izcilību", 

mēs stiprinām iespējas tajās Eiropas vietās, kurās pašreizējā plānošanas periodā darbība nav 

efektīva. Mēs sekmējam izcilības un zināšanu izplatīšanu. Ir nepieciešams racionalizēts 

novērtējums, kas ietver ieguldīto pārnesto līdzekļu ietekmes novērtējumu. Šāda saskaņota 

pieeja ir jāīsteno, lai apliecinātu līdzekļu labāka izmantojuma pievienoto vērtību, turklāt tā 

sekmēs lielākus ieguldījumus pētniecībā un inovācijā visā Savienībā. 
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GROZĪJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. norāde 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību, jo īpaši tā 173. panta 3. punktu, 

182. panta 1. punktu, 183. pantu un 

188. panta otro daļu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību, jo īpaši tā 173. panta 3. punktu, 

179. pantu, 180. pantu, 182. panta 1. 

punktu, 183. pantu un 188. panta otro daļu, 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās tautu 

labklājību. 

(1) Savienības mērķis ir veicināt 

sociālo attīstību, stiprināt savu zinātniski 

tehnisko bāzi un veicināt savas sabiedrības 

ilgtspējību un noturību, kā arī savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

prioritātes un tās saistību izpildi, kuru 

mērķis ir risināt globālas sabiedrības 

problēmas un stiprināt mieru, Savienības 

vērtības un tās tautu labklājību, kā arī 

ilgtspējīgu attīstību. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai, kā arī 
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sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

"Eiropas apvārsnis" ("pamatprogramma", 

"Programma"), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicināt 

visdažādāko inovāciju, arī “revolucionāru”, 

un inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū un 

optimizējot tādu ieguldījumu sagādāšanu 

nolūkā pastiprināt ietekmi spēcinātā 

Eiropas pētniecības telpā. 

klimata jomai un sabiedrībai, Savienībai 

jāiegulda pētniecībā un inovācijā caur 

2021.–2027. gada pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu "Eiropas apvārsnis" 

("pamatprogramma", "Programma"), 

tādējādi atbalstot kvalitatīvu zināšanu un 

tehnoloģiju radīšanu un izplatīšanu, 

pastiprinot pētniecības un inovācijas 

ietekmi Savienības rīcībpolitikas un tās 

saistību izpildes izvēršanā, atbalstīšanā un 

īstenošanā, atbalstot novatorisku 

risinājumu ieviešanu rūpniecībā un 

sabiedrībā, lai risinātu globālas problēmas, 

tostarp tās, kas noteiktas ANO Ilgtspējīgas 

attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā par 

klimata pārmaiņām, un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, stimulētu 

ekonomikas izaugsmi, darbvietu radīšanu 

un augstāku dzīves līmeni;  veicināt 

visdažādāko inovāciju, arī pakāpenisku, 

“revolucionāru” un tādu inovāciju, kas 

nav tehnoloģiska, un inovatīvu, kā arī 

ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu tirgū, un 

optimizējot tādu ieguldījumu sagādāšanu 

nolūkā pastiprināt ietekmi spēcinātā 

Eiropas pētniecības telpā, īpašu uzsvaru 

liekot uz jauniem pētniekiem un 

izstrādātājiem un uz ES vērtības 

nostiprināšanu, jo īpaši MVU un 

jaunuzņēmumiem, un uz tās 

tehnoloģiskās autonomijas 

nostiprināšanu stratēģiski svarīgās jomās. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Atvērta zinātne, atvērta inovācija 

un atvērtība pasaulei ir vispārēji principi, 

kam jānodrošina izcilība un Savienības 

ieguldījumu ietekme pētniecībā un 

inovācijā. Pamatprogramma jāīsteno pēc 

šiem principiem, īpaši stratēģiskajā 

plānošanā, kas attiecas uz pīlāru "Globālās 

(4) Atvērta zinātne, atvērta inovācija 

un atvērtība pasaulei ir vispārēji principi, 

kam jānodrošina izcilība un Savienības 

ieguldījumu ietekme pētniecībā un 

inovācijā gan ES, gan saskaņā ar 

sadarbības programmām ar trešām 

valstīm, lai izpildītu ierosinātos mērķus. 
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problēmas un rūpniecības konkurētspēja". Pamatprogramma jāīsteno pēc šiem 

principiem, īpaši stratēģiskajā plānošanā, 

kas attiecas uz pīlāru "Globālās problēmas 

un rūpniecības konkurētspēja". 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Pamatprogrammas 

īstenošanai ir jātuvina šis mērķis. 

(6) Pamatprogrammas koncepcijai un 

izveidam jāapmierina vajadzība radīt 

atbalstīto darbību kritisko masu visā 

Savienībā un sadarbībā ar citiem pasaules 

reģioniem saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem un Parīzes nolīgumu. 

Pamatprogrammas īstenošanai ir jātuvina 

šis mērķis. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un prioritātes, uzraudzīt un vērtēt 

panākumus mērķu un prioritāšu 

sasniegšanā un revidēt prioritātes vai 

izstrādāt jaunas. 

(7) Pamatprogrammas atbalstītajiem 

pasākumiem jāpalīdz sasniegt Savienības 

mērķus un prioritātes, kā arī izpildīt tās 

saistības, uzraudzīt un vērtēt panākumus 

mērķu un prioritāšu, kā arī saistību 

sasniegšanā un revidēt tās vai izstrādāt 

jaunas. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Pamatprogrammā būtu jāatbalsta 

visi pētniecības un inovācijas posmi, 

tostarp fundamentālie pētījumi visos trīs 
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pīlāros, jo īpaši kopdarbīgos pētniecības 

projektos. Savienība atzīst, ka izcila 

pētniecība, īpaši fundamentālie pētījumi, 

ir būtiska vērtība un svarīgs nosacījums 

ES politikas mērķu, prioritāšu un saistību 

īstenošanai. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Pīlāram "Atvērta zinātne" 

atbilstošie pētniecības pasākumi jānosaka 

atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām. 

Pētniecības programma jāizstrādā ciešā 

sadarbībā ar zinātniekiem. Pētījumi 

jāfinansē uz izcilības pamata. 

(9) Pīlāram "Atvērta un izcila zinātne" 

atbilstošie pētniecības pasākumi jānosaka 

atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām. 

Pētniecības programma jāizstrādā ciešā 

sadarbībā ar zinātniekiem. Pētījumi 

jāfinansē uz izcilības pamata, ņemot vērā 

attiecīgo teritoriālo dimensiju mērķtiecīgu 

iniciatīvu īstenošanā, piemēram, īstenojot 

EIT reģionālās inovācijas shēmu, kā arī 

ņemot vērā pārdomātas specializācijas 

stratēģijas valsts un reģionālā līmenī, lai 

nodrošinātu Savienības vispārējo 

inovācijas spēju attīstību. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Pīlārs "Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja" veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem ar mērķi maksimalizēt 

integrāciju visās darba sfērās, vienlaikus 

nodrošinot augstu un ilgtspējīgu ietekmi 

attiecībā pret tērējamiem resursiem. Tā 

veicinās kopdarbību starp disciplīnām, 

nozarēm, politikas jomām un pāri robežām, 

cenšoties sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus un panākt Savienības 

(10) Pīlārs "Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja" veidojams no 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

kopumiem, īpašu uzmanību pievēršot 

maziem un vidējiem uzņēmumiem, īpaši 

tiem, kurus attīsta gados jauni cilvēki, ar 

mērķi maksimalizēt integrāciju visās darba 

sfērās, vienlaikus nodrošinot augstu un 

ilgtspējīgu ietekmi attiecībā pret 

tērējamiem resursiem. Tā veicinās 

kopdarbību starp disciplīnām, nozarēm, 

politikas jomām un pāri robežām un starp 
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nozaru konkurētspēju tajos. reģioniem, cenšoties sasniegt ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķus un panākt 

Savienības nozaru, kā arī pilsētu un 

reģionu konkurētspēju un izpildīt ES 

saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam lai ir 

viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem 

nonākt pie pamatprogrammas mērķiem, 

konkrēti – ilgtspējīgas nodarbinātības un 

izaugsmes. Rūpniecībai jāveicina 

perspektīvas un prioritātes, ko nosaka 

stratēģiskās plānošanas process, kuram 

jāatbalsta darba programmu izstrāde. 

Rūpniecības iesaistei jāpanāk, ka tās dalība 

visos līmeņos atbalstītās darbībās ir vismaz 

līdzvērtīga darbībām iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", kas 

izveidota ar Eiropas Parlamenta un Regulu 

(ES) Nr. 1291/2013 ("Apvārsnis 2020"). 

(11) Pamatprogrammas “Apvārsnis 

Eiropa” īstenošanā būtu jāreaģē uz 

iedzīvotāju, sabiedrības, politikas jomu, 

zinātnes un tehnoloģiju, kā arī 

rūpniecības jaunām iespējām un 

vajadzībām. Rūpniecības pilnīga 

iesaistīšanās pamatprogrammā visos 

līmeņos no individuāla uzņēmēja un maza 

vai vidēja uzņēmuma līdz lielam 

uzņēmumam lai ir viens no galvenajiem 

ceļiem, pa kuriem nonākt pie 

pamatprogrammas mērķiem, konkrēti – 

ilgtspējīgas nodarbinātības un izaugsmes. 

Rūpniecībai un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām ir pārredzami, un 

izmantojot arī ieinteresēto personu 

apspriešanos, jāsniedz savs ieguldījums 

perspektīvu un prioritāšu īstenošanā, ko 

nosaka stratēģiskās plānošanas procesā, 

kuram būtu jāatbalsta darba programmu 

izstrāde. Rūpniecības un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju iesaistei jāpanāk, 

ka tās dalība visos līmeņos atbalstītās 

darbībās ir vismaz līdzvērtīga darbībām 

iepriekšējā pamatprogrammā "Apvārsnis 

2020", kas izveidota ar Eiropas Parlamenta 

un Regulu (ES) Nr. 1291/20131 

("Apvārsnis 2020"), un tai būtu 

jānodrošina, ka pienācīgi tiek risinātas 

sabiedrības problēmas un vajadzības, un 

ka tiek panākta inovācija gan 

ekonomikas, gan sabiedrības attīstības 

jomā. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Pienācīgi ņemot vērā izcilības 

principu, arī vietējā un reģionālā līmenī 

būtu jāveicina jauni mehānismi un veidi, 

kā pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” 

iesaistīt jaunus pētniecības un inovācijas 

dalībniekus. Pilsētām un reģioniem ir 

būtiska loma Eiropas pētniecības telpas 

(EPT) attīstībā un darbībā, jo uz tiem 

balstās reģionālās inovācijas ekosistēmas, 

uzturot pastāvīgu dialogu starp zinātni un 

sabiedrību un sekmējot Programmas 

rezultātu izmantošanu un izplatīšanu. 

Turklāt būtu jāatbalsta veidi, kā aktivizēt 

visu lielumu pētniecības institūtus, kas 

iesaistīti Eiropas inovāciju ķēdēs, un 

veidus, kā veicināt to dalību Eiropas 

līmeņa pētniecības projektos. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi inovācijā, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 

Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu, izlabotu tirgus 

nepilnības un neoptimālus ieguldījumu 

apstākļus, un tām jārada skaidra Eiropas 

pievienotā vērtība. Tas nodrošinās 

programmas darbību un ES valsts atbalsta 

noteikumu konsekventu izpildi, nepieļaujot 

iekšējā tirgus konkurences kropļojumus. 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi jaunās tehnoloģijās un inovācijā, 

tostarp ekoinovācijā, resursefektīvos un 

energoefektīvos procesos, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai 

un arī dotu ieguldījumu pārejā uz nulles 

līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisijām līdz 

2050. gadam. Pamatprogrammas darbībām 

būtu jāatbalsta tādu tehnoloģiju izstrāde, 

kas nepieciešamas, lai nostiprinātu 

Eiropas rūpniecību aizvien sīvāk 

konkurējošā globālā tirgū, un tās būtu 

jāizmanto lai samērīgi, bez dublēšanās un 
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neizspiežot privāto finansējumu, izlabotu 

tirgus nepilnības un neoptimālus 

ieguldījumu apstākļus, un tām jārada 

skaidra Eiropas pievienotā vērtība, taisnīga 

peļņa no kapitāla ieguldījuma un 

jāveicina kvalitatīvu darbvietu radīšana. 

Tas nodrošinās programmas darbību un ES 

valsts atbalsta noteikumu konsekventu 

izpildi, nepieļaujot iekšējā tirgus 

konkurences kropļojumus. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 

avots Eiropā ir MVU. Tādēļ 

pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa" ir 

nepieciešama plaša MVU līdzdalība, kā 

noteikts Komisijas Ieteikumā 

2003/361/EK. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Komisijas paziņojumā par 

"Apvāršņa 2020" starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 

un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt drosmīgāk, lai sasniegtu kritisko 

masu un maksimalizētu ietekmi; atbalstīt 

revolucionāru inovāciju, noteikt prioritātes 

Savienības ieguldījumiem pētniecībā un 

inovācijā augstas pievienotās vērtības 

jomās, izmantojot galvenokārt orientēšanos 

uz uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu 

(14) Komisijas paziņojumā par 

"Apvāršņa 2020" starpposma novērtējumu 

(COM(2018) 2 final), balstoties uz 

iepriekšējā pamatprogrammā gūto pieredzi 

un ES iestāžu un ieinteresēto personu 

devumu, ir dota virkne ieteikumu par šo 

pamatprogrammu, ieskaitot dalības un 

izplatīšanas noteikumus. Ieteikumu vidū: 

ieguldīt drosmīgāk un efektīvāk, lai 

sasniegtu kritisko masu un maksimalizētu 

ietekmi; atbalstīt revolucionāru inovāciju, 

noteikt prioritātes Savienības 

ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā 

augstas pievienotās vērtības jomās, 

izmantojot galvenokārt orientēšanos uz 
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saziņu; racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; stiprināt starptautisko sadarbību 

un pastiprināt atvērtību trešo valstu dalībai; 

turpināt vienkāršošanu, balstoties uz 

"Apvāršņa 2020" īstenošanas pieredzi. 

uzdevumu, pilsoņu iesaisti un plašu saziņu; 

racionalizēt Savienības finansējuma 

daudzveidību, cita starpā vienkāršojot 

partnerības iniciatīvas un līdzfinansēšanas 

shēmas; attīstīt vairāk konkrētas sinerģijas 

starp dažādiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem, galvenokārt nolūkā palīdzēt 

visā Savienībā atraisīt nepietiekami 

izmantoto pētniecības un inovācijas 

potenciālu; stiprināt starptautisko sadarbību 

un pastiprināt atvērtību trešo valstu dalībai; 

turpināt vienkāršošanu, balstoties uz 

"Apvāršņa 2020" īstenošanas pieredzi. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu 

un beidzot ar projektu atlasi, vadību, 

saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

un dublēšanās un stiprinātu Savienības 

finansējuma doto atbalsta plakni, var notikt 

līdzekļu pārvietošana no citām Savienības 

programmām uz "Eiropas apvārsni". 

Tādos gadījumos jāievēro "Eiropas 

apvāršņa" noteikumi. 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

jo īpaši ESI fondiem, sākot ar to izveidi un 

stratēģisko plānošanu un beidzot ar 

projektu atlasi, vadību, saziņu, arī 

potenciālo labuma guvēju informēšanu, 

rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, 

uzraudzību, revīziju un pārvaldību. Lai 

izvairītos no pārklāšanās un dublēšanās un 

stiprinātu Savienības finansējuma doto 

atbalsta plakni, pamatotos gadījumos var 

notikt brīvprātīga līdzekļu pārvietošana no 

citām Savienības programmām uz 

"Apvārsnis Eiropa". Tādos gadījumos 

jāievēro "Apvārsnis Eiropa" noteikumi, 

tomēr tie izmantojami tikai par labu 

dalībvalstīm, kuras nolemj pārnest 

līdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 
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 (15 a) Kohēzijas politikā jau tagad 

būtiska daļa tiek atvēlēta pētniecībai un 

inovācijai, un arī turpmāk galvenā 

uzmanība tiks vērsta uz šāda veida 

ieguldījumiem. Tāpēc īpaša uzmanība 

jāpievērš abu Savienības politikas 

virzienu savstarpējai koordinācijai un 

papildināmībai. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā, pamatprogramma stāsies 

Eiropas partnerībās ar privātā un/vai 

publiskā sektora subjektiem. Tās aptver 

rūpniecību, pētniecības organizācijas, 

struktūras, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valstiskā vai 

starptautiskā līmenī, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, piemēram, 

nodibinājumus, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

sasniegšanā un tās saistību izpildē, 

pamatprogramma stāsies Eiropas 

partnerībās ar privātā un/vai publiskā 

sektora subjektiem. Tās aptver rūpniecību, 

attiecīgos gadījumos ražotāju grupas, 
pētniecības organizācijas, vietējās un 

reģionālās iestādes un citas struktūras, kas 

veic valsts pārvaldes uzdevumus vietējā, 

reģionālā, valstiskā vai starptautiskā 

līmenī, kā arī valstu un starptautiskās 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 

piemēram, nodibinājumus, tostarp 

attiecīgā gadījumā reģionālās inovācijas 

ekosistēmas, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. Vajadzības gadījumā 

būtu jāapsver arī teritoriālā daudzveidība, 

lai labāk izmantotu dažādo teritoriju 

potenciālu ES. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pamatprogrammai jāstiprina 

pasaules līmeņa sadarbība starp Eiropas 

partnerībām un partneriem no privātā 

un/vai publiskā sektora, arī – saliekot kopā 

pētniecības un inovācijas programmas un 

pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un 

inovācijā, nesot abpusēju labumu cilvēkam 

un uzņēmējdarbībai un nodrošināt ES 

interešu uzturēšanu stratēģiskos 

jautājumos14. 

(17) Pamatprogrammai jāstiprina 

pasaules līmeņa sadarbība starp Eiropas 

partnerībām un partneriem no privātā 

un/vai publiskā sektora, arī – saliekot kopā 

pētniecības un inovācijas programmas, kā 

arī atbalstot Eiropas inovācijas 

ekosistēmas un pārrobežu ieguldījumus 

pētniecībā un inovācijā, īpašu uzmanību 

veltot jaunām tehnoloģijām, nesot 

abpusēju labumu cilvēkam un 

uzņēmējdarbībai un nodrošināt ES interešu 

uzturēšanu stratēģiskos jautājumos14. 

_________________ _________________ 

14 Sk., piem., Komisijas priekšlikumu – 

Regula, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo 

ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai 

(COM(2017) 487). 

14 Sk., piem., Komisijas priekšlikumu – 

Regula, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo 

ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai 

(COM(2017) 487). 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Pīlārā "Atklāta inovācija" jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 

izaugsmes nolūkos. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, kuri ir spējīgi 

izvērsties pasaules un Savienības mērogos, 

un, arī kopā ar privātiem ieguldītājiem, 

jāpiedāvā ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši – līdzfinansēšanas partnerībās ar 

valstu un reģionu inovācijas atbalstītājiem. 

(19) Pīlārā "Inovatīva Eiropa" jānosaka 

virkne pasākumu uzņēmēju un 

uzņēmējdarbības vajadzību integrētai 

atbalstīšanai ar mērķi realizēt un paātrināt 

revolucionāru inovāciju straujas tirgus 

izaugsmes nolūkos. Tam jāpiesaista 

novatoriski uzņēmumi, jo īpaši MVU un 

jaunuzņēmumi, kuri ir spējīgi izvērsties 

pasaules un Savienības mērogos, un, arī 

kopā ar privātiem ieguldītājiem, jāpiedāvā 

ātras, elastīgas dotācijas un 

līdzieguldījumi. Šie mērķi jātuvina, 

izveidojot Eiropas Inovācijas padomi 

(EIP). Šim pīlāram vispārīgi jāatbalsta arī 

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts 

(EIT) un Eiropas inovācijas ekosistēmas, it 

īpaši – līdzfinansēšanas partnerībās ar 

valstu un arī reģionu inovācijas 

atbalstītājiem, lai nodrošinātu Savienības 
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inovācijas un izcilības vispārējās spējas 

attīstību, cenšoties panākt pēc iespējas 

plašāku programmas “Apvārsnis Eiropa” 

finansējuma teritoriālo piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šās programmas politiskos mērķus 

centīsies sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts proporcionāli 

jāizmanto tirgus nepilnību vai neoptimālu 

ieguldīšanas apstākļu novēršanai, un 

darbībām nav jādublē un jāizspiež privātais 

finansējums un nav jākropļo iekšējā tirgus 

konkurence. Darbībām jārada skaidra 

Eiropas pievienotā vērtība. 

(20) Šās programmas politiskos mērķus 

var censties sasniegt arī ar fonda InvestEU 

politikas sadaļu finansēšanas 

instrumentiem un budžeta garantijām. 

Finansiālais atbalsts proporcionāli un 

pārredzami jāizmanto tirgus nepilnību vai 

neoptimālu ieguldīšanas apstākļu 

novēršanai, un darbībām nav jādublē un 

jāizspiež privātais finansējums un nav 

jākropļo iekšējā tirgus konkurence. 

Darbībām jārada skaidra Eiropas 

pievienotā vērtība un noteikti jāveicina ES 

konkurētspējas palielināšana, maksimāli 

palielinot komerciālo un sabiedrisko 

labumu no pētniecības un inovācijas 

sasniegtajiem rezultātiem, kā arī jāveicina 

kvalitatīva nodarbinātību. 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ar EIP apvienoto finansējumu 

Accelerator jāizkustina no sastinguma 

attiecības starp pētniecību, fāzi pirms 

masveida komercializācijas un uzņēmumu 

izvēršanos. Komplementāri programmai 

InvestEU, kas izveidota ar Regulu ..15, 

Accelerator īpaši jāatbalsta darbības, kas 

rada tehnoloģijas vai tirgus risku, kura dēļ 

netiek uzskatītas par rentablām un nespēj 

(22) Ar EIP apvienoto finansējumu 

Accelerator jāmazina plaisa starp 

pētniecību, fāzi pirms masveida 

komercializācijas un uzņēmumu 

izvēršanos. Komplementāri programmai 

InvestEU, kas izveidota ar Regulu ...15.., 

Accelerator īpaši jāatbalsta darbības, kas 

rada tehnoloģijas vai tirgus risku, kura dēļ 

netiek uzskatītas par rentablām un nespēj 
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dot atspērienu ievērojamiem ieguldījumiem 

no tirgus. 

dot atspērienu ievērojamiem ieguldījumiem 

no tirgus. 

_________________  

15   

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), jātiecas 

stiprināt novatoriskās ekosistēmas, kas 

risina globālās problēmas. EIT jāveicina 

inovācija savos pasākumos un jāatbalsta 

augstākās izglītības iekļaušanās inovācijas 

ekosistēmā, galvenokārt: jārosina uz 

izglītošanu uzņēmējdarbībā, veicinot 

spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību starp 

rūpniekiem un mācībspēkiem, jānoskaidro 

gaidāmās topošo novatoru prasmes, kas 

būs vajadzīgas globālo problēmu 

risināšanai, to vidū – augstas digitālās un 

novatoriskās prasmes. EIT nodrošinātajām 

atbalsta shēmām jārada labums ZIK 

saņēmējiem, un no EIT nākošiem 

jaunuzņēmumiem jābūt piekļuvei EIT 

darbībām. Lai gan EIT koncentrēšanās 

pamatā uz inovācijas ekosistēmām liktu tai 

dabiski iekļauties pīlārā "Atklāta 

inovācija", tās ZIK plānošana stratēģiskās 

plānošanas procesā jāpieskaņo pīlāram 

"Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja". 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), jātiecas 

stiprināt novatoriskās ekosistēmas, kas 

risina globālās problēmas. EIT jāveicina 

inovācija savos pasākumos un jāatbalsta 

augstākās izglītības iekļaušanās inovācijas 

ekosistēmā, galvenokārt: jārosina uz 

izglītošanu uzņēmējdarbībā, veicinot 

spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību starp 

rūpniekiem un mācībspēkiem, jānoskaidro 

gaidāmās topošo novatoru prasmes, kas 

būs vajadzīgas globālo problēmu 

risināšanai, to vidū – augstas digitālās un 

novatoriskās prasmes. Vietējās un 

reģionālās pašvaldības varētu sniegt 

ieguldījumu, atbalstot inovācijas grupu 

izveidi un darbību. EIT nodrošinātajām 

atbalsta shēmām jārada labums ZIK 

saņēmējiem, un no EIT nākošiem 

jaunuzņēmumiem jābūt piekļuvei EIT 

darbībām. Lai gan EIT koncentrēšanās 

pamatā uz inovācijas ekosistēmām liktu tai 

dabiski iekļauties pīlārā "Inovatīva 

Eiropa", tās ZIK plānošana stratēģiskās 

plānošanas procesā jāpieskaņo pīlāram 

"Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja". 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 
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(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusēju labumu un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Starptautiskās sadarbības mērķim jābūt 

stiprināt Savienības pētniecības un 

inovācijas izcilību, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības 

konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos ietvertās globālās 

problēmas un atbalstīt Savienības 

ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: atvērtība 

citu pasaules reģionu dalībai un 

mērķpilnām starptautiskas sadarbības 

darbībām, arī ar pienācīgām tiesībām uz 

finansējumu subjektiem, kuri iedibināti 

valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 

(25) Pamatprogrammai jāveicina un 

jāintegrē sadarbība ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām un 

iniciatīvām, kas balstās uz kopīgām 

interesēm, abpusējiem ieguvumiem un 

apņemšanos visā pasaulē īstenot ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes 

nolīgumu. Starptautiskās sadarbības 

mērķim jābūt stiprināt Savienības 

pētniecības un inovācijas izcilību, tostarp 

ekoinovāciju, pievilcību un 

tautsaimniecības un rūpniecības ilgtspēju 

un konkurētspēju, risināt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā  

ietvertās sabiedrības problēmas un atbalstīt 

Savienības ārpolitiku. Jāievēro šāda pieeja: 

atvērtība taisnīgai piekļuvei, starptautiskai 

dalībai un mērķpilnām starptautiskas 

sadarbības darbībām, arī ar pienācīgām 

tiesībām uz finansējumu subjektiem, kuri 

iedibināti valstīs ar zemiem vai vidējiem 

ienākumiem. Līdztekus jāveicina trešo 

valstu asociēšana ar pamatprogrammu. 

Attiecīgā gadījumā būtu jāizveido 

sinerģija ar citām ES īstenotām 

programmām ar trešām valstīm un 

starptautiskām organizācijām. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura kopīgā 

izstrādē un izveidē, veicinot izglītošanu 

zinātnes jautājumos, padarot zinības 

publiski pieejamas un atvieglinot pilsoņu 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības visā Eiropā 

pamatprogrammai pilsoņi akadēmiskās 

aprindas, tostarp universitātes un 

pētniecības centri un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista 

partnerībā, kuras mērķis ir atbildīgas 

pētniecības un inovācijas darbu sarakstu un 

satura kopīga izstrāde un izveide, veicinot 
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un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalību tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā un ar daļā "Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana" tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

izglītošanu zinātnes jautājumos, padarot 

zinības publiski pieejamas un atvieglinot 

pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju dalību tās pasākumos, kā arī 

veicinot atlīdzības sistēmas pētniekiem. 

Tas būtu jādara visā pamatprogrammā, 

tostarp izmantojot pieeju, kas apvieno 

vairākus iesaistītos dalībniekus, un ar daļā 

"Eiropas Pētniecības telpas stiprināšana" 

tam īpaši domātiem pasākumiem. 

Programma „Zinātne sabiedrībai un 

sadarbībā ar to” ir labs piemērs tam, kā 

veidot spējas un attīstīt inovatīvus veidus 

saiknes veidošanā starp zinātni un 

sabiedrību, kā arī lai padarītu zinātni 

pievilcīgāku. Pilsoņu un pilsoniskās 

sabiedrības iesaistīšana pētniecībā un 

inovācijā jāsajūdz ar sabiedrības 

informēšanas darbībām, iesaistot vietējās 

un reģionālās struktūras un 

organizācijas, lai veidotu un uzturētu 

sabiedrības atbalstu pamatprogrammai un 

izstrādājot saziņas stratēģiju attiecībā uz 

pētniecības un inovācijas finansējuma 

iespējām. Pamatprogrammai arī jācenšas 

novākt šķēršļus un veicināt sinerģiju starp 

zinātni, tehnoloģiju, kultūru un 

humanitārajām disciplīnām un mākslu, lai 

panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Saskaņā ar LESD 349. pantu 

Savienības tālākajiem reģioniem ir tiesības 

uz īpašiem pasākumiem (ņemot vērā to 

strukturālo, sociālo un ekonomisko 

situāciju), kas nodrošina Savienības 

horizontālo programmu pieejamību. Tādēļ 

pamatprogrammai jāņem vērā šo reģionu 

īpatnības saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

„Spēcīgāka un atjaunota stratēģiskā 

partnerība ar ES tālākajiem reģioniem" 

(27) Saskaņā ar LESD 349. pantu 

Savienības tālākajiem reģioniem ir tiesības 

uz īpašiem pasākumiem (ņemot vērā to 

strukturālo, sociālo un ekonomisko 

situāciju), kas nodrošina Savienības 

horizontālo programmu pieejamību. Tādēļ 

pamatprogrammai jāņem vērā šo reģionu 

īpatnības saskaņā ar Komisijas paziņojumu 

„Spēcīgāka un atjaunota stratēģiskā 

partnerība ar ES tālākajiem reģioniem" 
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(COM(2017) 623 final), ko Padome 

apstiprināja 2018. gada 12. aprīlī. 

(COM(2017) 623 final), ko Padome 

apstiprināja 2018. gada 12. aprīlī, un 

jārada investīciju segments, kas tieši 

paredzēts šiem reģioniem. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un nodrošināt 

sieviešu un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos, piemērojot 

vienlīdzīgu atalgojumu, un pēc iespējas 

nodrošinot vienādu dalību attiecīgajos 

projektos. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Ņemot vērā aizsardzības nozares 

specifiku, detalizētie noteikumi par 

Savienības finansējumu aizsardzības 

pētniecības projektiem ir ietverami regulā 

par Eiropas aizsardzības fonda16 izveidi, 

kur izklāstīti dalības noteikumi 

pētniecībai aizsardzības sfērā. Pētniecības 

un inovācijas pasākumiem, ko veic par 
Eiropas Aizsardzības fonda līdzekļiem, 

ekskluzīvi jākoncentrējas uz aizsardzības 

lietojumiem. 

(29) Pamatprogramma "Apvārsnis 

Eiropa" jākoncentrē tikai un vienīgi uz 

civilo pētniecību un lietojumiem. Tādēļ 

visi aizsardzības pētniecības un inovācijas 

pasākumi, tostarp saistībā ar divkāršā, 

civilā un militārā lietojuma tehnoloģijām, 

ir skaidri izslēgti no pamatprogrammas 

darbības jomas. Nekādā gadījumā nevar 

tikt veidota strukturēta sadarbība starp šo 

pamatprogrammu un Eiropas 

Aizsardzības fondu (EAF)16, kā arī šajā 

pamatprogrammā paredzētie līdzekļi 

nevar tikt pārvietoti uz EAF. 
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_________________  

16   

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 

procesu 22. un 23. punktu šo 

pamatprogrammu ir vajadzīgs izvērtēt, 

balstoties uz informāciju, kas savākta, 

izpildot īpašas uzraudzības prasības, tomēr 

izvairoties no pārmērīgas regulēšanas un 

administratīvas slodzes, it īpaši 

dalībvalstīm. Minētajās prasībās attiecīgā 

gadījumā var iekļaut izmērāmus rādītājus, 

pēc kuriem novērtēt pamatprogrammas 

ietekmi katrā vietā. 

(34) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 

procesu 22. un 23. punktu šo 

pamatprogrammu ir vajadzīgs izvērtēt, 

balstoties uz informāciju, kas savākta, 

izpildot īpašas uzraudzības prasības, tomēr 

nodrošinot elastīgumu un izvairoties no 

pārmērīgas regulēšanas un administratīvas 

slodzes, it īpaši dalībvalstīm un labuma 

guvējiem. Minētajās prasībās attiecīgā 

gadījumā var iekļaut izmērāmus rādītājus, 

pēc kuriem novērtēt pamatprogrammas 

ietekmi katrā vietā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Saskanība un sinerģija starp 

"Eiropas apvārsni" un ES kosmosa 

programmu veicinās visā pasaulē konkurēt 

spējīgu, novatorisku Eiropas kosmosa 

nozari, nostiprinās Eiropas iespējas 

aizsargātā un drošā vidē patstāvīgi nokļūt 

kosmosā un to izmantot un stiprināt 

Eiropas lomu pasaulē.  Revolucionāros 

risinājumus "Eiropas apvārsnī" atbalstīs 

dati un pakalpojumi, kas kļūs pieejami ar 

kosmosa programmu. 

(36) Saskanība un sinerģija starp 

"Eiropas apvārsni" un ES kosmosa 

programmu veicinās visā pasaulē konkurēt 

spējīgu, novatorisku Eiropas kosmosa 

nozari, nostiprinās Eiropas iespējas 

aizsargātā un drošā vidē patstāvīgi nokļūt 

kosmosā un to izmantot un stiprināt 

Eiropas lomu pasaulē. Programmai 

“Apvārsnis Eiropa” būtu jāveicina 

rūpniecības nozaru un zinātnisko kopienu 

līdzdalība ES kosmosa programmā, 

vienlaikus veicinot tehnoloģiju nodošanu 

citām rūpniecības nozarēm un citām 

piemērošanas jomām. Revolucionāros 

risinājumus "Eiropas apvārsnī" atbalstīs 



 

PE625.305v02-00 290/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

dati un pakalpojumi, kas kļūs pieejami ar 

kosmosa programmu. Tai būtu jāveicina 

kosmosa programmas darbību uzraudzība 

un koordinācija sadarbībā ar ESAO, kā 

arī partnerības ar citām starptautiskām 

struktūrām, kas veicina endogenizāciju, 

zināšanu apmaiņu un valstu un Eiropas 

paraugpraksi attiecībā uz jauno 

tehnoloģiju attīstību. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārējo mērķrādījumu "25 % ES budžeta 

izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai". 

(41) Atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir 

viena no svarīgākajām globālajām un 

sabiedrības problēmām un ņemot vērā, cik 

svarīgi ir steidzami cīnīties pret klimata 

pārmaiņām atbilstoši Savienības saistībām 

īstenot Parīzes nolīgumu un ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus, šai 

Pamatprogrammai ir jāapņemas izskaust 

visas darbības, kas ir kaitīgas klimatam 

un jāpalīdz integrēt klimata politiku un 

sasniegt vispārējo mērķrādījumu "30 % ES 

budžeta izdevumu – klimatisko mērķu 

sasniegšanai” un jāattīsta aprites 

ekonomika, kas dos Savienībai iespēju 

joprojām būt līderei cīņā pret klimata 

pārmaiņām. Lai īstenotu Eiropas 

Revīzijas palātas ieteikumus [Ziņojums 

31/2016], rīcības klimata politikas jomā 

mērķus var noteikt īpašos programmas 

tiesību aktos un programmēšanā paredzēt 

līdzekļu ex-ante rezervēšanas prasību. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

41.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (41a) Ņemot vērā pētniecības, inovācijas 

un konkurētspējas nozīmi Enerģētikas 

savienības politikas satvarā, 

pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" 

būtu jāizmanto 2030. gadam un ilgākam 

laikposmam klimata un enerģētikas 

politikas satvarā noteikto mērķu 

sasniegšanai. Tam jāparedz attiecīgi 

plāni, kā daļa no integrētiem 

nacionālajiem enerģētikas un klimata 

plāniem, kā arī tas jādara Regulā par 

Enerģētikas savienības pārvaldību un 

rīcību klimata politikas jomā paredzēto 

nacionālo ilgtermiņa stratēģiju ietvaros. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

48. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(48) Tagadējā faktisko personāla 

izmaksu atlīdzināšanas sistēma vēl vairāk 

jāvienkāršo, attīstot "Apvārsnī 2020" 

izstrādāto atalgošanas pieeju un vēl labāk 

pieskaņojoties Finanšu regulai. 

(48) Tagadējā faktisko personāla 

izmaksu atlīdzināšanas sistēma vēl vairāk 

jāvienkāršo, attīstot "Apvārsnī 2020" 

izstrādāto atalgošanas pieeju, jo 

nepieciešams veicināt taisnīgas 

atalgošanas sistēmas attiecībā uz visiem 

zinātniekiem, pētniekiem un projektos 

iesaistīto personālu konsorcija ietvaros un 

tas būtu vēl labāk jāsaskaņo ar Finanšu 

regulu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

51. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Jāsaglabā pamatprogrammas 

priekšteces "Apvārsnis 2020" priekšlikumu 

izvērtēšanas un atlases sistēmas galvenie 

elementi, īpašu vērību atvēlot izcilībai. 

Priekšlikumi arī turpmāk jāatlasa uz 

neatkarīgu ekspertu vērtējuma pamata. 

Attiecīgā gadījumā jāņem vērā 

(51) Jāsaglabā iepriekšējās 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

priekšlikumu izvērtēšanas un atlases 

sistēmas galvenie elementi, īpašu 

uzmanību pievēršot izcilībai, vienlaikus 

attiecīgos gadījumos nodrošinot 

dalībvalstu un reģionu līdzsvarotāku 
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nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. 

ģeogrāfisko pārstāvību. Priekšlikumi arī 

turpmāk jāatlasa, pamatojoties uz 

novērtējumu, ko snieguši neatkarīgi 

eksperti, kuri pārstāv pēc iespējas vairāk 

dalībvalstu. Attiecīgā gadījumā jāņem vērā 

nepieciešamība nodrošināt vispārēju 

saskanību ar projektu portfeli. Ekspertu 

atlasē būtu jāņem vērā nepieciešamība 

nodrošināt daudzdisciplināru pieeju, 

iekļaujot ekspertus ar pieredzi sociālo 

zinātņu un humanitāro zinātņu un 

dzimumu līdztiesības jomā, un ņemt vērā 

zināšanas un viedokli par plašu tematisko 

loku. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

54. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(54) Finansēšanas veidi un īstenošanas 

metodes saskaņā ar šo regulu jāizvēlas, 

pamatojoties uz to spēju sasniegt konkrētos 

darbību mērķus un dot rezultātu, īpaši – 

ņemot vērā kontroles izmaksas, 

administratīvo slodzi un paredzamo 

neatbilstības risku. Dotāciju gadījumā 

jāapsver arī fiksētas summas, vienotas 

likmes un vienības izmaksu likmes 

izmantošana, 

(54) Finansēšanas veidi un īstenošanas 

metodes saskaņā ar šo regulu jāizvēlas, 

pamatojoties uz to spēju sasniegt konkrētos 

darbību mērķus un dot rezultātu, īpaši – 

ņemot vērā kontroles izmaksas, 

administratīvo slodzi un paredzamo 

neatbilstības risku. Attiecībā uz dotācijām, 

kurām joprojām vajadzētu būt galvenajam 

finansējuma avotam, attiecīgos gadījumos 
jāapsver arī fiksētas summas, vienotas 

likmes un vienības izmaksu likmes 

izmantošana. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) īpašo programmu pētījumiem 

aizsardzības jomā, kas izveidota ar Regulu 

…/…/ES. 

svītrots 
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Pamatojums 

Šis punkts ir mulsinošs un pretrunā parējām teksta daļām, proti, 6. panta 8. punktam. Ja 

"pētījumi aizsardzības jomā" ir pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" darbības jomā, kā 

norādīts 3. punkta b) apakšpunktā, tad tas acīmredzami ir pretrunā 6. panta 8. punktam. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) “pārdomātas specializācijas 

stratēģija” ir pārdomātas specializācijas 

stratēģija, kas definēta Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 

1303/201326 un kas izpilda Regulā (ES) 

XX [Kopīgo noteikumu regula] izklāstītos 

veicinošos nosacījumus; 

(2) "pārdomātas specializācijas 

stratēģija" ir valsts vai reģionāla 

inovācijas stratēģija, kurā nosaka 

prioritātes, izmantojot uzņēmējdarbības 

potenciāla atklāšanas procesu, lai radītu 

konkurētspējas priekšrocības, izstrādājot 
un samērojot pētniecības un inovācijas 

priekšrocības un spējas ar 

uzņēmējdarbības un ieinteresēto personu 

vajadzībām, tostarp reģionālo un vietējo 

pašvaldību un augstākās izglītības iestāžu 

vajadzībām, nolūkā saskaņoti ņemt vērā 

jaunās iespējas un tirgus attīstību, 

vienlaikus nepieļaujot darbību 

pārklāšanos un sadrumstalotību, un kas 

izpilda Regulā (ES) XX [Kopīgo 

noteikumu regula] izklāstītos veicinošos 

nosacījumus; 

__________________  

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu un vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1083/2006. 
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Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) “Eiropas partnerība” ir iniciatīva, 

kuras ietvaros Savienība kopā ar privātā 

un/vai publiskā sektora partneriem 

(piemēram, rūpniecības nozares 

pārstāvjiem, pētniecības organizācijām, 

struktūrām, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valsts vai 

starptautiskā līmenī, vai pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, to starpā 

fondiem) apņemas kopīgi atbalstīt tādu 

pētniecības un inovācijas pasākumu 

programmas izstrādi un īstenošanu, kuri 

var būt saistīti ar iekļūšanu tirgū, 

regulējuma ieviešanu vai politikas apguvi; 

(3) "Eiropas partnerība" ir iniciatīva, 

kuras ietvaros Savienība kopā ar privātā 

un/vai publiskā sektora partneriem 

(piemēram, rūpniecības nozares, augstākās 

izglītības iestāžu pārstāvjiem, pētniecības 

organizācijām, vietējām un reģionālajām 

iestādēm un citām struktūrām, kas veic 

valsts pārvaldes uzdevumus vietējā, 

reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, 

vai pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

piemēram, fondiem, tostarp attiecīgā 

gadījumā reģionālajām inovācijas 

ekosistēmām) apņemas kopīgi atbalstīt 

tādu pētniecības un inovācijas pasākumu 

programmas izstrādi un īstenošanu, kuri 

var būt saistīti ar iekļūšanu tirgū, 

regulējuma ieviešanu vai politikas apguvi; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) "Eiropas Pētniecības telpa (EPT)" 

ir vienota telpa, kurā brīvi apgrozās 

zinātniskās zināšanas, tehnoloģijas un 

pētnieki un kurā svarīga nozīme ir 

pilsētām un reģioniem, kas palīdz sasniegt 

Savienības mērķi stiprināt zināšanu 

sabiedrību un kļūt par pasaulē vadošu, 

ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un noturīgu 

ekonomiku; 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns) 



 

RR\1170302LV.docx 295/385 PE625.305v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) "Eiropas inovācijas ekosistēma" ir 

četru dalībnieku no vismaz trīs dažādām 

dalībvalstīm augšupēja spirālveida 

sadarbība, kas apvieno resursus, lai 

izstrādātu pielāgojamus risinājumus 

globālām problēmām; Eiropas inovācijas 

ekosistēmas ir galvenais starpreģionālās 

sadarbības virzītājspēks un uzlabo 

Eiropas inovācijas kritisko masu noteiktā 

ekonomikas nozarē vai zinātnes jomā. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3c) "Reģionālās inovāciju 

ekosistēmas" ir valsts un privāti 

četrkāršās spirāles dalībnieki 

(akadēmiskās aprindas, rūpniecība, 

valdība un pilsoniskā 

sabiedrība/iedzīvotāji), kas tiek organizēti 

reģionālā vai vietējā līmenī. Minētie 

dalībnieki, attiecīgā gadījumā strādājot 

ciešā sinerģijā ar EIT inovācijas 

kopienām, koordinē pētniecības, 

inovācijas un izglītības pasākumus, kā arī 

savstarpēji paātrina rezultātu izplatīšanu, 

zināšanu nodošanu, tādu jaunu 

saimniecisko darbību un pakalpojumu 

inovāciju un attīstību, kas rada 

ilgtspējīgas darbavietas, vienlaikus 

atrodoties tuvu iedzīvotājiem un viņu 

vietēja mēroga vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nodrošināta bezmaksas 

piekļuve pētnieciskajai izlaidei, kas radīta 

Programmā finansēto darbību īstenošanas 

rezultātā, jo īpaši zinātniskajām 

publikācijām un pētījumu datiem; 

(4) “atvērtā piekļuve” ir tiešsaistē 

galalietotājiem nediskriminējošā veidā 

nodrošināta bezmaksas piekļuve 

pētnieciskajai izlaidei, kas radīta 

Programmā finansēto darbību īstenošanas 

rezultātā, jo īpaši zinātniskajām 

publikācijām un pētījumu datiem; 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) “uzdevums” ir tādu darbību 

portfelis, kuru nolūks ir noteiktā termiņā 

sasniegt izmērāmu mērķi un radīt tādu 

ietekmi attiecībā uz zinātni un 

tehnoloģijām, un/vai sabiedrību un 

iedzīvotājiem, ko ar atsevišķām darbībām 

nebūtu iespējams panākt; 

(5) “uzdevums” ir tādu darbību 

portfelis, kas var būt arī starpkopu, kuru 

nolūks ir noteiktā termiņā sasniegt 

izmērāmu mērķi un radīt tādu ietekmi 

attiecībā uz zinātni un tehnoloģijām, un/vai 

sabiedrību un iedzīvotājiem, ko ar 

atsevišķām darbībām nebūtu iespējams 

panākt; 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) "MVU" ir mikrouzņēmumi, mazi 

un vidēji uzņēmumi, kā noteikts Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 19. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) “izcilības zīmogs” ir ar sertifikātu 

apliecināts marķējums, kas apliecina, ka 

priekšlikums, kas iesniegts pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, ir 

(19) “izcilības zīmogs” ir ar sertifikātu 

apliecināts marķējums, kas apliecina, ka 

priekšlikums, kas iesniegts pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, ir 
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pārsniedzis visas darba programmā 

noteiktās sliekšņa vērtības, bet kam nav 

bijis iespējams piešķirt finansējumu šajā 

darba programmas uzaicinājumā pieejamo 

līdzekļu trūkuma dēļ; 

pārsniedzis visas darba programmā 

noteiktās sliekšņa vērtības un kam nav 

bijis iespējams piešķirt finansējumu šajā 

darba programmas uzaicinājumā pieejamo 

līdzekļu trūkuma dēļ; 

 

 

Grozījums Nr.  45 

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, sociālo un 

klimata jomas ietekmi pētniecībā un 

inovācijā visā Savienībā, lai tādējādi 

stiprinātu Savienības zinātnisko un 

tehnoloģisko bāzi kopumā un veicinātu tās 

konkurētspēju, arī tālākajos reģionos, 

kalnu reģionos un reģionos ar 

demogrāfisko deficītu, cita starpā tās 

rūpniecībā; tai arī būtu jāsniedz 

ieguldījums kvalitatīvas nodarbinātības 

radīšanā, Savienības stratēģisko 

prioritāšu, mērķu un saistību īstenošanā 

un būtu jāapņemas risināt globālas 

problēmas, tostarp sasniegt ilgtspējīgas 

attīstības mērķus, un mērķus, kas iekļauti 

Parīzes nolīgumā, kā arī jāveicina 

Eiropas Pētniecības telpas (EPT) 

nostiprināšana. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

(a) atbalstīt augstas kvalitātes jaunu 

zināšanu, prasmju, tehnoloģiju, progresīvu 

pētījumu un risinājumu radīšanu, 

izplatīšanu un pieņemšanu, kas ļautu 

adekvāti reaģēt uz globālām sabiedrības 
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problēmām, tostarp klimata pārmaiņām, 

un mazināt plaisu starp dažādiem ES 

reģioniem pētniecībā un inovācijā; 

 

Grozījums Nr.  47 

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, izstrādes un 

inovācijas finansējuma ES pievienoto 

vērtību un pētniecības un inovācijas 

ietekmi, izstrādājot, atbalstot un īstenojot 

Savienības politikas virzienus, tostarp 

kohēzijas politiku, mērķus un saistību 

izpildi, jo īpaši ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus (IAM) un Parīzes nolīgumu, kā 

arī atbalstīt inovatīvu risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā, īpašu uzmanību pievēršot 

MVU un sabiedrībai, lai risinātu globālas 

problēmas un būtiski uzlabotu iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti; 

 

Grozījums Nr.  48 

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, arī 

pakāpenisku, "revolucionāru", 

tehnoloģisku, sociālu un kultūras 

inovāciju, atbalstot inovatīvu zināšanu un 

risinājumu ieviešanas tirgū 

nostiprināšanu; 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) veicināt transdisciplināras un 

daudzpusīgas pieejas, kas ietver 

rūpniecību, pilsonisko sabiedrību, 

akadēmiskās aprindas, iedzīvotājus un 

publisko sektoru, arī mazāk attīstītos 

reģionos un reģionos ar zemu iedzīvotāju 

blīvumu; 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) atbalstīt pētnieku izcilību, pētnieku 

mobilitāti, fundamentālos un progresīvos 

pētījumus un sadarbību Eiropas 

pētniecībā, kā arī stiprināt starptautisko 

sadarbību un tīklu veidošanu; 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) I pīlārs “Atvērtā zinātne”, kas 

veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, 

atbalsta arī 3. panta 2. punkta b) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus un 

ietver šādus komponentus: 

(1) I pīlārs “Izcilā un atvērtā zinātne”, 

kas veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, 

atbalsta arī 3. panta 2. punkta b) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus un 

ietver šādus komponentus: 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa “Pārtika un dabas resursi”; (e) kopa “Lauksaimniecība, pārtika 

un dabas resursi”; 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) III pīlārs “Atvērtā inovācija”, kas 

veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

c) apakšpunkta konkrēto mērķi, atbalsta arī 

3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā 

minētos konkrētos mērķus un ietver šādus 

komponentus: 

(3) III pīlārs “Inovatīvā Eiropa”, kas 

veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

c) apakšpunkta konkrēto mērķi, atbalsta arī 

3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā 

minētos konkrētos mērķus un ietver šādus 

komponentus: 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) izcilas pieredzes apmaiņa; (a) izcilas pieredzes apmaiņa un 

paplašināta līdzdalība, tostarp vajadzības 

gadījumā ar trešo valstu pētniekiem; 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Eiropas pētniecības un inovācijas 

sistēmas reformēšana un pilnveidošana. 

(b) Eiropas pētniecības un inovācijas 

sistēmas reformēšana un uzlabošana, īpašu 

uzmanību pievēršot jauniem pētniekiem. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 
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5. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. pants svītrots 

Pētniecība aizsardzības jomā  

1. Pasākumi, kas jāveic 1. panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minētās īpašās 

programmas ietvaros un kas izklāstīti 

Regulā [..], ar ko izveido Eiropas 

Aizsardzības fondu, ir pētniecības 

pasākumi, kuri vērsti tikai un vienīgi uz 

aizsardzības lietojumiem un kuru mērķis 

ir sekmēt aizsardzības rūpniecības 

konkurētspēju, efektivitāti un inovāciju. 

 

2. Izņemot šo pantu, 1. panta 1. un 3. 

punktu un 9. panta 1. punktu, šo regulu 

nepiemēro 1. panta 3. punkta 

b) apakšpunktā minētajai īpašajai 

programmai. 

 

Pamatojums 

Nav nepieciešams saglabāt šo pantu, kurā faktiski ir atkārtots jau 1. panta 4. punktā 

noteiktais. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Netiešajām darbībām Programmas 

sniegtais finansējums var būt jebkurā 

Finanšu regulā noteiktajā formā, proti, 

dotācijas (tostarp pamatdarbības dotācijas), 

godalgas un iepirkums.  Programma 

finansējumu var nodrošināt arī finanšu 

instrumentu formā finansējuma 

apvienošanas darbību ietvaros. 

2. Netiešajām darbībām Programmas 

sniegtais finansējums var būt jebkurā 

Finanšu regulā noteiktajā formā, primāri 

dotācijas (tostarp pamatdarbības dotācijas), 

kas ir galvenais atbalsta veids saskaņā ar 

Programmu, godalgas un iepirkums. 

Programma finansējumu var nodrošināt arī 

finanšu instrumentu formā finansējuma 

apvienošanas darbību ietvaros. 

Programma ļauj atbalsta saņēmējiem ātri 

pieteikties finansējumam un nodrošina 

pārredzamību un valsts finansējuma 

izsekojamību, lai aizsargātu ES intereses. 
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Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Īpašā programma29, jo īpaši pīlārā 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” tiek īstenota, pamatojoties 

uz pētniecības un inovācijas pasākumu 

pārredzamu un stratēģisku daudzgadu 

plānošanu un pirms tam ar ieinteresētajām 

pusēm apspriežoties par prioritātēm un 

piemērotāko darbības veidu un īstenošanas 

paņēmieniem. Tādējādi tiks nodrošināta 

saskaņotība ar citām attiecīgajām 

Savienības programmām. 

6. Īpašā programma29, jo īpaši pīlārā 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” tiek īstenota, pamatojoties 

uz pētniecības un inovācijas pasākumu 

pārredzamu, iekļaujošu un stratēģisku 

daudzgadu plānošanu un pirms tam ar 

ieinteresētajām pusēm apspriežoties par 

prioritātēm un piemērotāko darbības veidu 

un īstenošanas paņēmieniem. Tādējādi tiks 

nodrošināta saskaņotība ar citām 

attiecīgajām Savienības programmām. 

_________________ _________________ 

29 … 29 … 

 

Grozījums Nr.  59 

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 

galvenokārt tiks izsludināti uzaicinājumos 

iesniegt priekšlikumus, kas arī tiks 

organizēti uzdevumu un Eiropas partnerību 

ietvaros. 

 

Grozījums Nr.  60 

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. Izcilības, pētniecības un inovācijas 

pasākumu ietvaros, ko veic saskaņā ar 

programmu “Apvārsnis Eiropa”, galvenā 

uzmanība tiek pievērsta civilam 

lietojumam un attiecīgā gadījumā arī 
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teritoriālajai daudzveidībai. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a Programma veicina 

daudzdisciplīnu, tostarp sociālo un 

humanitāro zinātņu, pieeju un stiprina 

atbalsta komponentu atklātiem sadarbības 

pētījumiem visā ES. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 8.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.b Programma ir vērsta uz labāku 

koordināciju un sinerģiju ar ESI fondiem, 

arī ar mērķi stimulēt “izcilības visiem” 

iespējas un ļaut efektīvāk un līdzsvarotāk 

sadalīt ģeogrāfiski atbalstu pētniecības un 

inovācijas darbībām visā ES. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Programma nodrošina dzimumu 

līdztiesības efektīvu veicināšanu un 

dzimuma aspekta integrēšanu pētniecības 

un inovācijas saturā. Atkarībā no stāvokļa 

attiecīgajā pētniecības un inovācijas jomā 

īpaša uzmanība jāvelta dzimumu līdzsvara 

nodrošināšanai vērtēšanas komisijās un 

struktūrās, piemēram, ekspertu grupās. 

9. Programma nodrošina dzimumu 

līdztiesības efektīvu veicināšanu un 

dzimuma aspekta integrēšanu pētniecības 

un inovācijas saturā, pievēršoties dzimumu 

līdzsvara trūkuma pamatcēloņiem, tostarp 

darba samaksas atšķirībām starp 

dzimumiem, un pilnībā izmantojot gan 

sieviešu, gan vīriešu dzimuma pētnieku 

potenciālu. Atkarībā no konkrēta stāvokļa 

attiecīgajā pētniecības un inovācijas jomā 
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īpašu uzmanību velta dzimumu līdzsvara 

nodrošināšanai vērtēšanas komisijās un 

citās padomdevējās struktūrās, piemēram, 

ekspertu grupās. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu 

īstenošanu; 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu un 

mērķu īstenošanu, kā arī Savienības 

saistību izpildi; 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ir drosmīgi un vērienīgi, un līdz ar 

to – sabiedriski un ekonomiski ļoti 

nozīmīgi; 

(b) ir drosmīgi un vērienīgi, un līdz ar 

to – sabiedriski, zinātniski, ekonomiski vai 

attiecīgos gadījumos teritoriāli ļoti 

nozīmīgi; 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ir vērsti uz vērienīgiem, bet reāliem 

pētniecības un inovācijas pasākumiem; 

(d) ir vērsti uz vērienīgiem, uz izcilību 

orientētiem, bet reāliem pētniecības un 

inovācijas pasākumiem dažādos attīstības 

posmos, attiecīgā gadījumā ietverot 

fundamentālos un lietišķos pētījumus; 

 



 

RR\1170302LV.docx 305/385 PE625.305v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) rada impulsu turpmākai darbībai 

dažādās disciplīnās, nozarēs un dalībnieku 

starpā; 

(e) rada impulsu turpmākai darbībai un 

sinerģiju veicināšanai dažādās disciplīnās, 

nozarēs un dalībnieku starpā; 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) ir veidoti tā, ka iespējams izmantot 

vairākus, augšupējus risinājumus. 

(f) ir veidoti tā, ka var izmantot 

vairākas pieejas, augšupējas pieejas un 

tehniskus risinājumus, kā arī attiecīgā 

gadījumā ir iesaistītas valsts un 

reģionālās inovācijas ekosistēmas, kuru 

pamatā ir S3; 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) ir izraudzīti, pamatojoties uz 

atvērtu un pārredzamu procesu; 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fb) ir pakļauti neatkarīgai 

novērtēšanai ar kopējiem kvalitātes 

kritērijiem, lai nodrošinātu 

pārskatatbildību. 
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Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas programmās, ko 

īsteno vairākas dalībvalstis saskaņā ar 

LESD 185. pantu vai struktūras, kuras 

izveidotas saskaņā ar LESD 187. pantu, 

piemēram, kopuzņēmumi, vai EIT 

zināšanu un inovāciju kopienas saskaņā ar 

[EIT regulu] (institucionalizētās Eiropas 

partnerības); šāda veida partnerības 

īstenojamas vienīgi tad, ja ar cita veida 

Eiropas partnerībām nav iespējams 

sasniegt attiecīgos mērķus vai panākt 

vajadzīgo ietekmi un ja tā ir pamatota 

izvēle no ilgtermiņa perspektīvas, ņemot 

vērā arī integrācijas, tostarp visu finansiālo 

iemaksu centralizētās pārvaldības, augsto 

līmeni. 

(c) dalība un finansiālais ieguldījums 

pētniecības un inovācijas programmās, ko 

īsteno vairākas dalībvalstis saskaņā ar 

LESD 185. pantu vai struktūras, kuras 

izveidotas saskaņā ar LESD 187. pantu, 

piemēram, kopuzņēmumi, inovācijas 

grupas, vai EIT zināšanu un inovāciju 

kopienas saskaņā ar [EIT regulu] 

(institucionalizētās Eiropas partnerības); 

šāda veida partnerības īstenojamas vienīgi 

tad, ja ar cita veida Eiropas partnerībām 

nav iespējams sasniegt attiecīgos mērķus 

vai panākt vajadzīgo ietekmi un ja tā ir 

pamatota izvēle no ilgtermiņa perspektīvas, 

ņemot vērā arī integrācijas, tostarp visu 

finansiālo iemaksu centralizētās 

pārvaldības, augsto līmeni. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) attiecīgos gadījumos to izstrādā 

atbilstīgi uz S3 balstītai valsts un 

reģionālajai inovāciju ekosistēmai un 

pašreizējiem vērtību ķēžu tīkliem 

pārdomātas specializācijas tematisko 

platformu ietvaros. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām saistībām, elastīgumu, 

saskanīgumu un komplementaritāti ar 

Savienības, vietējām, reģionālām, valsts un 

starptautiskām iniciatīvām; 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, saskaņotu attīstību, visu iesaistīto 

pušu ilgtermiņa finansiālajām saistībām, 

elastīgumu, saskanīgumu, saderību un 

komplementaritāti ar Savienības, vietējām, 

reģionālām, valsts un starptautiskām 

iniciatīvām;  

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) EUR 25 800 000 000 I pīlāram 

“Atvērtā zinātne” laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam, no kura: 

(a) EUR 25 800 000 000 I pīlāram 

“Izcilā un atvērtā zinātne” laikposmā no 

2021. līdz 2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Pārtika un dabas resursi”; 

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Lauksaimniecība, pārtika un dabas 

resursi”; 

Pamatojums 

Ierosinātā piektā kopa „Pārtika un dabas resursi” īpaši attiecas uz jautājumiem, kas saistīti 

ar lauksaimniecību. Arī nosaukumam būtu jāatspoguļo lauksaimniecības nozīme šajā piektajā 

kopā. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) EUR 13 500 000 000 III pīlāram 

“Atvērtā inovācija” laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam, no kura: 

(c) EUR 13 500 000 000 III pīlāram 

“Inovatīvā Eiropa” laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam, no kura: 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 10 500 000 000 Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz EUR 

500 000 000 Eiropas inovācijas 

ekosistēmām; 

(1) EUR 10 500 000 000 Eiropas 

Inovācijas padomei, tostarp līdz EUR 1 

000 000 000 Eiropas inovācijas 

ekosistēmām; 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā 

daļā minēto summu var izmantot arī tādu 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu 

izmaksu un Programmas pārvaldības un 

īstenošanas izdevumu, tostarp visu 

administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu 

sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu 

segšanai. No šīs summas turklāt var segt 

izdevumus par pētījumiem, ekspertu 

sanāksmēm, informācijas un 

komunikācijas darbībām, ciktāl šīs 

darbības ir saistītas ar Programmas 

mērķiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas tehnoloģiju tīkliem 

informācijas apstrādes un informācijas 

apmaiņas vajadzībām, ieskaitot 

korporatīvos informācijas tehnoloģiju rīkus 

un citu tehnisko un administratīvo 

palīdzību, kura vajadzīga saistībā ar 

Programmas pārvaldību. 

4. Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā 

daļā minēto summu var izmantot arī tādu 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu 

izmaksu un Programmas pārvaldības un 

īstenošanas izdevumu, tostarp visu 

nepieciešamo un apstiprināto 

administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu 

sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu 

segšanai. No šīs summas turklāt var segt 

izdevumus, kas saistīti ar ekspertu 

sanāksmēm, informācijas un 

komunikācijas darbībām, ciktāl šīs 

darbības ir saistītas ar Programmas 

mērķiem, palielinot šīs programmas 

atpazīstamību, kā arī izdevumus, kas 

saistīti ar informācijas tehnoloģiju tīkliem 

informācijas apstrādei un informācijas 

apmaiņai, ieskaitot korporatīvos 

informācijas tehnoloģiju rīkus, kā arī citus 

attiecīgos izdevumus saistībā ar tehnisko 
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un administratīvo palīdzību, kura vajadzīga 

saistībā ar programmas pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras 

līdz 2027. gada 31. decembrim nebūs 

pabeigtas, 4. punktā paredzēto izmaksu 

segšanai budžetā vajadzības gadījumā var 

iekļaut apropriācijas arī pēc 2027. gada. 

5. Ja to apstiprinājusi budžeta 

lēmējinstitūcija, lai varētu pārvaldīt 

darbības, kuras līdz 2027. gada 

31. decembrim nebūs pabeigtas, 4. punktā 

paredzēto izmaksu segšanai budžetā var 

iekļaut apropriācijas arī pēc 2027. gada. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Resursus, kas piešķirti dalībvalstīm 

dalītas pārvaldības ietvaros un kas ir 

pārnesami saskaņā ar Regulas (ES) XX 

[Kopīgo noteikumu regula] 21. pantu, pēc 

šo dalībvalstu lūguma var pārnest uz 

Programmu. Komisija apgūst minētos 

resursus tieši, saskaņā ar Finanšu regulas 

62. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai 

netieši, saskaņā ar minētā punkta 

c) apakšpunktu. Ja iespējams, minētos 

resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts labā. 

8. Resursus, kas no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 

Eiropas Sociālā fonda+ (ESF+) piešķirti 

dalībvalstīm dalītas pārvaldības ietvaros, 

pēc dalībvalsts lūguma atbilstīgos 

gadījumos var pārnest uz īpašiem 

projektiem, kas ir plānoti Programmas 

ietvaros, ar nosacījumu, ka tie sekmē tās 

programmas mērķu sasniegšanu, no 

kuras šie resursi tiek pārnesti. Komisija 

apgūst minētos resursus tieši, saskaņā ar 

Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) 

apakšpunktu, vai netieši, saskaņā ar minētā 

punkta c) apakšpunktu. Minētos resursus 

izmanto attiecīgās dalībvalsts labā. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 9. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Programmu “Apvārsnis Eiropa” 

paredzēts īstenot sinerģijā ar citām 

Savienības finansējuma programmām. 

Nepilnīgs saraksts, kurā uzskaitītas 

sinerģijas ar citām Savienības finansēšanas 

programmām, ir iekļauts IV pielikumā. 

9. Programmu "Apvārsnis Eiropa" 

īsteno sinerģijā ar citām Savienības 

finansēšanas programmām. Nepilnīgs 

saraksts, kurā uzskaitītas sinerģijas ar 

citām Savienības finansēšanas 

programmām, ir iekļauts šīs regulas 

IV pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar 35. panta 3. punktu 

nodrošina atvērtu piekļuvi Programmā 

finansētu pētījumu zinātniskām 

publikācijām. Atvērto piekļuvi pētījumu 

datiem nodrošina saskaņā ar principu “tik 

atvērti, cik iespējams, tik slēgti, cik 

vajadzīgs”. Jāsekmē atvērtā piekļuve 

citiem pētniecības izlaides produktiem. 

1. Saskaņā ar 35. panta 3. punktu 

nodrošina atvērtu un nediskriminējošu 

piekļuvi Programmā finansētu pētījumu 

zinātniskām publikācijām. Atvērtajā 

piekļuvē pētniecības datiem ņem vērā ES 

konkurētspēju un ekonomiskās intereses, 

intelektuālā īpašuma tiesības un personas 

datu aizsardzību un konfidencialitāti. 

Savstarpēju atvērtu piekļuvi pētniecības 

rezultātiem nosaka asociācijas un 

sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Tiek sekmēta tāda atvērtās zinātnes 

prakse, kuras tvērums ir plašāks nekā tas, 

ko paredz atvērtā piekļuve pētniecības 

izlaidei un pētījumu datu atbildīga 

pārvaldība. 

3. Gan ES, gan plašākā mērogā tiek 

sekmēta tāda atvērtās zinātnes prakse, 

kuras tvērums ir plašāks nekā tas, ko 

paredz atvērtā piekļuve pētniecības izlaidei 

un pētījumu datu atbildīga pārvaldība. 

 



 

RR\1170302LV.docx 311/385 PE625.305v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tās atbilst minētā uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus kvalitātes prasību 

minimumam; 

(b) tās atbilst minētā uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus kvalitātes prasībām; 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

var piešķirt atbalstu no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas 

Sociālā fonda+ vai Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

saskaņā ar Regulas (ES) XX [Kopīgo 

noteikumu regula] [67.] panta 5. punktu un 

Regulas (ES) XX [Kopējās 

lauksaimniecības politikas finansēšana, 

pārvaldība un uzraudzība] [8.] pantu ar 

noteikumu, ka šādas darbības saskan ar 

attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro 

tā fonda noteikumus, no kura piešķir 

atbalstu. 

brīvprātīgā kārtā var piešķirt atbalstu no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Eiropas Sociālā fonda+ vai Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

saskaņā ar Regulas (ES) XX [Kopīgo 

noteikumu regula] [67.] panta 5. punktu un 

Regulas (ES) XX [Kopējās 

lauksaimniecības politikas finansēšana, 

pārvaldība un uzraudzība] [8.] pantu ar 

nosacījumu, ka tās sniedz ieguldījumu to 

fondu mērķu sasniegšanā, no kuriem nāk 

finansējums. un ar noteikumu, ka šādas 

darbības saskan ar attiecīgās programmas 

mērķiem, un ir atbilstīgas tiem. Piemēro tā 

fonda noteikumus, no kura piešķir atbalstu, 

izņemot attiecībā uz līdzfinansējuma 

likmi, kuru piemēro saskaņā ar 

Programmu.  

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa – ii punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) apņemšanās ievērot atvērtas tirgus 

ekonomikas noteikumus, tostarp nodrošināt 

taisnīgu un vienlīdzīgu intelektuālā 

(ii) apņemšanās ievērot atvērtas tirgus 

ekonomikas noteikumus, tostarp ievērot 

cilvēktiesības un tiesiskumu, kā arī 
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īpašuma tiesību piemērojumu, ko atbalsta 

demokrātijas institūts; 

nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu 

intelektuālā īpašuma tiesību piemērojumu, 

ko atbalsta demokrātijas institūts; 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– trešajai valstij attiecībā uz 

programmu nepiešķir lēmuma tiesības; 

– trešajai valstij attiecībā uz 

programmu nepiešķir koordinēšanas vai 

lēmuma tiesības; 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa – 4. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– garantē Savienības tiesības 

nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un 

aizsargāt savas finanšu intereses. 

– garantē Savienības tiesības 

nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un 

aizsargāt savas finanšu, zinātnes un 

sociālās intereses. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tvērumā, kas noteikts attiecībā uz 

katras trešās valsts iesaistīšanos 

Programmā, ņem vērā mērķi saistībā ar 

ekonomiskās izaugsmes sekmēšanu 

Savienībā ar inovācijas palīdzību. 

Tādējādi, izņemot EEZ dalībvalstis, valstis, 

kas pievienojas, kandidātvalstis un 

potenciālās kandidātvalstis, atsevišķas 

Programmas daļas var neiekļaut konkrētas 

valsts asociācijas nolīgumā. 

2. Tvērumā, kas noteikts attiecībā uz 

katras trešās valsts iesaistīšanos 

Programmā, ņem vērā mērķi saistībā ar 

ekonomiskās, kultūras, sociālās vai vides 

jomas attīstības sekmēšanu Savienībā ar 

pētniecības un inovācijas palīdzību. 

Tādējādi, izņemot EEZ dalībvalstis, valstis, 

kas pievienojas, kandidātvalstis un 

potenciālās kandidātvalstis, atsevišķas 

Programmas daļas var neiekļaut konkrētas 

valsts asociācijas nolīgumā. 
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Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) pasākumi vai pētniecība, kas 

paredzēta aizsardzības vai militāriem 

nolūkiem, tostarp divējāda lietojuma 

tehnoloģijas, kas ir paredzētas gan 

civilām, gan militārām vajadzībām; 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 

principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 

tiesībām uz personas datu aizsardzību, 

tiesībām uz personas fizisko un garīgo 

neaizskaramību, tiesībām uz 

nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 

cilvēku veselības augstu aizsardzības 

līmeni. 

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 

principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 

tiesībām uz personas datu aizsardzību, 

tiesībām uz personas fizisko un garīgo 

neaizskaramību, tiesībām uz 

nediskrimināciju, dzimumu līdztiesībai un 

vajadzībai nodrošināt cilvēku veselības 

augstu aizsardzības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Priekšlikumus sistemātiski 

caurskata, lai apzinātu, kuras darbības rada 

bažas par sarežģītiem vai nopietniem ētikas 

aspektiem, un iesniedz ētikas novērtējuma 

veikšanai. Ētikas novērtējumu veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. Attiecībā 

uz darbībām, kas saistītas ar cilvēka 

embriju cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošanu, ētikas novērtējums ir jāveic 

obligāti. Ētikas caurlūkošanā un 

3. Priekšlikumus sistemātiski 

caurskata, lai apzinātu, kuras darbības rada 

bažas par sarežģītiem vai nopietniem ētikas 

aspektiem, un iesniedz ētikas novērtējuma 

veikšanai. Ētikas novērtējumu veic 

Komisija, ja vien attiecīgas pilnvaras nav 

deleģētas finansēšanas struktūrai. Attiecībā 

uz darbībām, kas saistītas ar cilvēka 

embriju cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošanu, ētikas novērtējums ir jāveic 

obligāti. Ētikas caurlūkošanā un 
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novērtēšanā atbalstu sniedz ētikas eksperti. 

Komisija un finansēšanas struktūras pēc 

iespējas nodrošina ētikas procedūru 

pārredzamību. 

novērtēšanā atbalstu sniedz neatkarīgi 

ētikas eksperti. Komisija un finansēšanas 

struktūras pēc iespējas nodrošina ētikas 

procedūru pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ētikas pārbaužu veikšanā atbalstu sniedz 

ētikas eksperti. 

Ētikas pārbaužu veikšanā atbalstu sniedz 

neatkarīgi ētikas eksperti. 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Darbības, kas nav ētiski 

pieņemamas, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

6. Darbības, kas ir nepieņemamas no 

ētikas viedokļa, nekavējoties noraida vai 

izbeidz. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Darbības, kas neatbilst drošības 

noteikumiem, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

8. Darbības, kas neatbilst drošības 

noteikumiem, nekavējoties noraida vai 

izbeidz. 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Darba programmā konkrēti norāda, 5. Darba programmā konkrēti norāda, 
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kuriem uzaicinājumiem tiks piešķirti 

“izcilības zīmogi”. Pēc tam, kad no 

pieteikuma iesniedzēja ir saņemta 

iepriekšēja atļauja, informāciju par 

pieteikumu un izvērtējumu var darīt 

zināmu ieinteresētajām finansēšanas 

iestādēm, par to noslēdzot vienošanos par 

konfidencialitāti. 

kuriem uzaicinājumiem tiks piešķirti 

“izcilības zīmogi”. Pēc tam, kad no 

pieteikuma iesniedzēja ir saņemta 

iepriekšēja atļauja, informāciju par 

pieteikumu un izvērtējumu dara zināmu 

valsts/reģionālām ieinteresētām 
finansēšanas iestādēm, par to noslēdzot 

vienošanos par konfidencialitāti. Pēc tam, 

kad no pieteikuma iesniedzēja saņemta 

iepriekšēja atļauja, informāciju par 

izcilības zīmoga īpašnieku var kopīgot arī 

publiskā datubāzē. 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja izsludināts kopīgs uzaicinājums, par 

priekšlikumu atlasi un izvērtēšanu 

jāizstrādā kopīgas procedūras. Procedūras 

ietver līdzsvaroti veidotu tādu ekspertu 

grupu, kurus ieceļ katra puse. 

Ja izsludināts kopīgs uzaicinājums, par 

priekšlikumu atlasi un izvērtēšanu 

jāizstrādā kopīgas procedūras. Procedūras 

ietver līdzsvaroti veidotu tādu neatkarīgu 

ekspertu grupu, kurus ieceļ katra puse. 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ietekme; (b) ietekme uz ekonomiku, sabiedrību, 

zinātni un/vai klimatu; 

 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) attiecīgā gadījumā to ieguldījums 

ES mērķu sasniegšanā un saistību izpildē. 
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Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Darba programmā iekļauj sīkāku 

informāciju par 1. punktā noteikto 

piešķiršanas kritēriju piemērošanu un var 

norādīt svērumus un sliekšņa vērtības. 

(3) Darba programmā iekļauj sīkāku 

informāciju par 1. punktā noteikto 

piešķiršanas kritēriju piemērošanu, tostarp 

attiecīgos gadījumos par teritoriālo 

ietekmi. 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kuru pilnībā vai daļēji var veidot 

ārējie neatkarīgie eksperti, 

– kuru pilnībā var veidot ārējie 

neatkarīgie eksperti, 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtēšanas komitejai darbā var palīdzēt 

neatkarīgie eksperti. 

Vērtēšanas komitejai darbā palīdz 

neatkarīgie eksperti. 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtēšanas komiteja var arī ierosināt 

būtiskus priekšlikumu pielāgojumus, ciktāl 

tie vajadzīgi, lai nodrošinātu portfeļa 

konsekvenci. 

Vērtēšanas komiteja var arī ierosināt 

būtiskus priekšlikumu pielāgojumus, ciktāl 

tie vajadzīgi, lai nodrošinātu portfeļa 

konsekvenci. Vērtēšanas komiteja 

nodrošina, ka pastāv procedūra, lai 
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pieprasītu informāciju vai iesniegtu 

sūdzības. Atbildi uz pieprasījumiem sniedz 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Vērtēšanas 

komiteja nodrošina daudznozaru pieeju. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) Laikam līdz dotācijas piešķiršanai 

nebūtu jāietekmē novērtējuma kvalitāte; 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) inovācijas darbībām – līdz 70 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām, izņemot 

bezpeļņas tiesību subjektus, kam 

Programmā var atlīdzināt līdz 100 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām; 

(a) inovācijas darbībām — līdz 70 % 

no kopējām attaisnotajām izmaksām, 

izņemot bezpeļņas tiesību subjektus, 

vidējās un augstākās izglītības iestādes, 

pētniecības organizācijas un MVU, kam 

Programmā var atlīdzināt līdz 100 % no 

kopējām attaisnotajām izmaksām; 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, pienācīgi aizsargā savus 

rezultātus, ja aizsardzība ir iespējama un 

pamatota, un šajā nolūkā ņem vērā visus 

attiecīgos apsvērumus, arī komerciālas 

izmantošanas perspektīvas. Lemjot par 

aizsardzību, saņēmēji ņem vērā arī citu 

darbības saņēmēju likumīgās intereses. 

2. Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, pienācīgi aizsargā savus 

rezultātus saskaņā ar spēkā esošiem 

intelektuālais īpašuma tiesību aktiem, ja 

aizsardzība ir iespējama un pamatota, un 

šajā nolūkā ņem vērā visus attiecīgos 

apsvērumus, arī komerciālas izmantošanas 

perspektīvas. Lemjot par aizsardzību, 

saņēmēji ņem vērā arī citu darbības 
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saņēmēju likumīgās intereses. 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Darba programmā vai konkursa 

nolikumā var noteikt pienākumus attiecībā 

uz komunikāciju, izmantošanu un 

izplatīšanu. 

4. Darba programmā vai konkursa 

nolikumā nosaka pienākumus attiecībā uz 

komunikāciju, atpazīstamību, izmantošanu 

un izplatīšanu.  

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. “Apvārsnis Eiropa” un EIC 

apvienoto finansējumu piešķir tā, lai 

netiktu kropļota konkurence. 

5. “Apvārsnis Eiropa” un EIC 

apvienoto finansējumu piešķir tā, lai 

netiktu kropļota konkurence un tā, lai 

palielinātu ES konkurētspēju. 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 4. punkts – otrais ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ietekme; – ietekme, tostarp teritoriālā 

ietekme; 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, ņemot 

vērā Savienības rīcībpolitikas mērķu 

Pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, ņemot 

vērā Savienības rīcībpolitikas mērķu 
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izpildi, Komisija var noraidīt priekšlikumu, 

ko neatkarīgi eksperti novērtējuši atzinīgi. 

neizpildi, Komisija var noraidīt 

priekšlikumu, ko neatkarīgi eksperti 

novērtējuši atzinīgi. 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 10. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līgumā par atlasīto darbību nosaka 

konkrētus starpmērķus un atbilstošo 

priekšfinansējumu un maksājumus, kas 

veicami kā atsevišķas iemaksas no EIC 

apvienotā finansējuma. 

Līgumā par atlasīto darbību nosaka 

konkrētus izmērāmus starpmērķus un 

atbilstošo priekšfinansējumu un 

maksājumus, kas veicami kā atsevišķas 

iemaksas no EIC apvienotā finansējuma. 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 11. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar līgumu darbību aptur, groza vai 

izbeidz, ja starpmērķi nav sasniegti. To var 

izbeigt arī tad, ja nav izdevies nodrošināt 

plānoto ieviešanu tirgū. 

Saskaņā ar līgumu darbību aptur, groza vai 

izbeidz, ja izmērāmie starpmērķi nav 

sasniegti. To var izbeigt arī tad, ja nav 

izdevies nodrošināt plānoto ieviešanu tirgū. 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 237. 

panta 3. punkta, ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir pamatoti un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 237. 

panta 3. punkta, neatkarīgos ārējos 

ekspertus var izraudzīties bez uzaicinājuma 

izteikt ieinteresētību, ja tas ir pilnībā 

pamatoti un izraudzīšanās notiek 

pārredzami. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, 

pamatojoties uz viņu apliecinātu 

kompetenci un zināšanām. 
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Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saskaņā ar Finanšu regulas 237. 

panta 2. un 3. punktu ārējie eksperti saņem 

atlīdzību, pamatojoties uz standarta 

nosacījumiem. Ja tas ir pamatoti, var 

noteikt, jo īpaši konkrētiem augsta līmeņa 

ekspertiem, atbilstīgu atlīdzības līmeni, kas 

nav paredzēts standarta nosacījumos, bet 

kas pamatojas uz attiecīgajiem tirgus 

standartiem. 

2. Saskaņā ar Finanšu regulas 237. 

panta 2. un 3. punktu ārējie eksperti saņem 

atlīdzību, pamatojoties uz standarta 

nosacījumiem. Ja tas ir pamatoti, var 

noteikt, jo īpaši konkrētiem augsta līmeņa 

ekspertiem, atbilstīgu atlīdzības līmeni, kas 

nav paredzēts standarta nosacījumos, bet 

kas pamatojas uz attiecīgajiem tirgus 

standartiem. Komisija reizi gadā paziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei 

neatkarīgo ekspertu atlīdzības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Papildus Finanšu regulas 38. panta 

2. un 3. punktam to ārējo ekspertu vārdus, 

kuri izvērtē dotāciju pieteikumus un kuri ir 

iecelti amatā kā privātpersonas, līdz ar to 

ekspertīzes jomu vismaz reizi gadā publicē 

Komisijas vai finansēšanas struktūras 

tīmekļa vietnē. Šādu informāciju vāc, 

apstrādā un publicē saskaņā ar ES datu 

aizsardzības noteikumiem. 

3. Papildus Finanšu regulas 38. panta 

2. un 3. punktam to neatkarīgo ārējo 

ekspertu vārdus, kuri izvērtē dotāciju 

pieteikumus un kuri ir iecelti amatā kā 

privātpersonas, līdz ar to ekspertīzes jomu 

vismaz reizi gadā publicē Komisijas vai 

finansēšanas struktūras tīmekļa vietnē. 

Šādu informāciju vāc, apstrādā un publicē 

saskaņā ar ES datu aizsardzības 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
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savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 

Šim nolūkam Savienības līdzekļu 

saņēmējiem un (attiecīgā gadījumā) 

dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 

prasības. 

ikgadu savākti efektīvi un lietderīgi. Šim 

nolūkam Savienības līdzekļu saņēmējiem 

un (attiecīgā gadījumā) dalībvalstīm uzliek 

samērīgas ziņošanas prasības. 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 

atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 

nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 

to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 

dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 

līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 

informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 

un samērīga. 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 

atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 

nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 

to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 

dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 

līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 

informāciju, kas ir skaidra, konsekventa, 

lietderīga un samērīga. 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija rīko informācijas un 

komunikācijas pasākumus par Programmu, 

tās darbībām un rezultātiem. Programmai 

piešķirtie finanšu resursi veicina arī 

Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 

komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 

ar 3. pantā minētajiem mērķiem. 

2. Komisija izstrādā informācijas un 

komunikācijas stratēģiju, kā arī rīko 

informācijas un komunikācijas pasākumus 

par Programmu, tās pievienoto vērtību, 

darbībām un rezultātiem. Šos pasākumus 

izstrādā partnerībā ar valstu reģionālajām 

un vietējām iestādēm, un to mērķis ir 

palielināt informētību un atpazīstamību, 

kā arī veicināt sadarbību un pieredzes, kā 

arī sinerģijas apmaiņu. Programmai 

piešķirtie finanšu resursi veicina arī 

Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 

komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 

ar 3. pantā minētajiem mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  119 
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Regulas priekšlikums 

47. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas izvērtēšanu veic 

savlaicīgi, lai tās rezultātus varētu ņemt 

vērā lēmumu pieņemšanas procesā 

attiecībā uz programmu, tai sekojošo 

programmu un citām iniciatīvām, kas 

attiecas uz pētniecību un inovāciju. 

1. Programmas izvērtēšanu veic reizi 

divos gados, lai tās rezultātus varētu ņemt 

vērā lēmumu pieņemšanas procesā 

attiecībā uz programmu, tai sekojošo 

programmu un citām iniciatīvām, kas 

attiecas uz pētniecību un inovāciju. 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

kopš programmas īstenošanas sākuma. 

Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

kopš programmas īstenošanas sākuma. 

Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. Tajā 

novērtē programmas efektivitāti, 

lietderību, nozīmi, saskaņotību un ES 

pievienoto vērtību, ar mērķi uzlabot 

programmas izstrādes un īstenošanas 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 

ne vēlāk kā četrus gadus no 1. pantā 

norādītā termiņa beigām, Komisija 

pabeidz programmas galīgo izvērtēšanu. 

Tajā ietver iepriekšējo pamatprogrammu 

ilgtermiņa ietekmes novērtējumu. 

3. Programmas īstenošanas beigās līdz 

2029. gada 30. jūnijam Komisija pabeidz 

programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver 

iepriekšējo pamatprogrammu ilgtermiņa 

ietekmes novērtējumu. 
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Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (a) Programmas novērtējums ietver uz 

citām programmām pārnesto līdzekļu 

ietekmes novērtējumu, parādot 

pārnesuma pievienoto vērtību un attiecīgā 

gadījumā — tā ieguldījumu kopīgo mērķu 

sasniegšanā. 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts – b apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (b) Komisija saskaņo novērtēšanas 

metodes dažādās programmās, kuras 

sniedz ieguldījumu programmā 

"Apvārsnis Eiropa", un ievēro vienotus 

novērtēšanas noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts – c apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (c) Novērtējuma rezultātus publicē 

Komisijas tīmekļa vietnē un izplata plašā 

mērogā, izmantojot visus iespējamos 

plašsaziņas līdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 

ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 

principiem, kas paredzēti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 

ieceltajiem neatkarīgajiem ekspertiem 

saskaņā ar principiem, kas paredzēti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu. 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

I pīlārs. Atvērtā zinātne I pīlārs. Izcilā un atvērtā zinātne 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: atbalsts izcilībai, 

nodrošinot pētnieku mobilitāti pāri 

robežām, nozarēm un disciplīnām; jaunu 

prasmju veicināšana, veicot pētnieku izcilu 

apmācību; cilvēkkapitāla un prasmju 

pilnveides stiprināšana visā Eiropas 

pētniecības telpā; sinerģijas uzlabošana un 

atvieglošana; saiknes ar sabiedrību 

veicināšana. 

Intervences jomas: atbalsts izcilībai, 

nodrošinot pētnieku mobilitāti pāri 

robežām, nozarēm un disciplīnām ar 

paraugprakses apmaiņu; jaunu prasmju 

veicināšana, veicot pētnieku izcilu 

apmācību visa mūža garumā un ņemot 

vērā jauno tehnoloģiju attīstību; 

cilvēkkapitāla un prasmju pilnveides 

stiprināšana visā Eiropas pētniecības telpā, 

īpašu uzmanību pievēršot mazāk 

attīstītiem reģioniem; sinerģijas 

uzlabošana un atvieglošana; saiknes ar 

sabiedrību veicināšana. 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pētniecības infrastruktūra: Eiropas 

nodrošināšana ar pasaules līmeņa 

pētniecības infrastruktūru, kas ir atvērta un 

pieejama vislabākajiem pētniekiem Eiropā 

un ārpus tās. Šādi papildus saistītās 

Savienības politikas un starptautiskās 

sadarbības pasākumiem tiks vairots 

infrastruktūras potenciāls atbalstīt zinātnes 

sasniegumus un inovāciju un īstenot 

atvērtu zinātni. 

Pētniecības infrastruktūra: Eiropas 

nodrošināšana ar pasaules līmeņa 

pētniecības infrastruktūru, kas pastāvīgi iet 

soli solī ar jaunām tehnoloģijām, kas ir 

atvērta un pieejama vislabākajiem 

pētniekiem Eiropā un ārpus tās. Šādi, 

papildus saistītās Savienības rīcībpolitikas, 

tostarp Kohēzijas politikas un 

starptautiskās sadarbības pasākumiem, tiks 

vairots infrastruktūras potenciāls atbalstīt 

zinātnes sasniegumus un inovāciju un 

īstenot atvērtu zinātni. 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam stiprinās pētniecības un 

inovācijas ietekmi Eiropas Savienības 

politikas izstrādē, atbalstā un īstenošanā un 

atbalstīs inovatīvu risinājumu pārņemšanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas. Tas arī veicinās citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šis pīlārs 

atbilstīgi 4. pantam stiprinās pētniecības un 

inovācijas ietekmi Savienības politikas 

izstrādē, atbalstā un īstenošanā, un 

sabiedrības problēmu risināšanā. Jo īpaši 

tā mērķis ir atbalstīt inovatīvu risinājumu 

pārņemšanu rūpniecībā un sabiedrībā, lai 

risinātu globālas problēmas. Tas arī 

veicinās citu Programmas konkrēto mērķu 

īstenošanu atbilstīgi 3. pantam. 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kopa “Veselība”; visu vecumu 

iedzīvotāju veselības uzlabošana un 

aizsardzība, izstrādājot inovatīvus 

risinājumus slimību novēršanai, 

diagnosticēšanai, uzraudzībai un 

ārstēšanai; veselības risku mazināšana, 

(a) kopa “Veselība”; visu vecumu 

iedzīvotāju veselības uzlabošana un 

aizsardzība, izstrādājot inovatīvus, 

efektīvus un pieejamus risinājumus 

slimību novēršanai, diagnosticēšanai, 

uzraudzībai un ārstēšanai; veselības risku 



 

PE625.305v02-00 326/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

aizsargājot iedzīvotājus un veicinot labu 

veselību; sabiedrības veselības sistēmu 

uzlabošana izmaksu efektivitātes, 

vienlīdzības un ilgtspējības ziņā; pacientu 

līdzdalības un sava veselības stāvokļa 

uzmanīšanas iespēju atbalstīšana un 

nodrošināšana 

mazināšana, aizsargājot iedzīvotājus un 

veicinot labu veselību; sabiedrības 

veselības sistēmu uzlabošana izmaksu 

efektivitātes, vienlīdzības un ilgtspējības 

ziņā; pacientu līdzdalības un sava veselības 

stāvokļa uzmanīšanas iespēju atbalstīšana 

un nodrošināšana 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Kopa “Iekļaujoša un droša 

sabiedrība”: Eiropas demokrātijas vērtību, 

tostarp tiesiskuma un pamattiesību, 

stiprināšana, mūsu kultūras mantojuma 

aizsardzība un iekļaušanu un izaugsmi 

sekmējošu sociāli ekonomisku pārmaiņu 

veicināšana, reaģējot uz problēmām, ko 

rada pastāvīgs drošības apdraudējums, arī 

kibernoziegumi, un dabas un cilvēka 

izraisītas katastrofas. 

(b) Kopa “Iekļaujoša un droša 

sabiedrība”: Eiropas demokrātijas vērtību, 

tostarp tiesiskuma un pamattiesību, 

stiprināšana, mūsu kultūras mantojuma 

aizsardzība un popularizēšana un 

iekļaušanu un izaugsmi sekmējošu sociāli 

ekonomisku pārmaiņu veicināšana, tostarp 

attiecībā uz migrācijas pārvaldību, 

reaģējot uz problēmām, ko rada pastāvīgs 

drošības apdraudējums, arī 

kibernoziegumi, un dabas un cilvēka 

izraisītas katastrofas. 

 

Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas izmaiņas; 

pret katastrofām noturīga sabiedrība; 

aizsardzība un drošība; kiberdrošība. 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas izmaiņas; 

dzimumu līdztiesība; pret katastrofām 

noturīga sabiedrība; civilā aizsardzība un 

drošība; kiberdrošība. 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) kopa “Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; cīņa pret klimata pārmaiņām, 

labāk izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, 

riskus, ietekmi un iespējas un padarot 

enerģētikas un transporta nozares klimatam 

un videi draudzīgākas, efektīvākas, 

konkurētspējīgākas, viedākas, drošākas un 

izturētspējīgākas. 

(d) kopa “Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; cīņa pret klimata pārmaiņām, 

labāk izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, 

riskus, ietekmi un iespējas; un padarīt 

enerģētikas un transporta nozares klimatam 

un videi nekaitīgākas, efektīvākas resursu 

un enerģijas ziņā, konkurētspējīgākas, 

viedākas, drošākas un izturētspējīgākas. un 

veicināt atjaunojamās enerģijas un 

aprites ekonomikas izmantošanu, lai 

sasniegtu 2050. gada mazoglekļa 

ekonomikas mērķus. 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – d apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpniecības 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas akumulācija. 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

energoefektīvas ēkas  atjaunojamie 

energoresursi; kopienas un pilsētas; 

nomaļi un tālākie reģioni; okeāni 

rūpniecības konkurētspēja un/vai 

ilgtspējība transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte, arī zemu un nulles līmeņa 

emisiju transportlīdzekļu, kā arī degvielas 

uzpildes un uzlādēšanas infrastruktūras 

izmantošana; pārrobežu 

starpsavienojumi; enerģijas akumulācija. 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) Kopa “Pārtika un dabas 

resursi”:zemes un jūras dabas un 

(e) Kopa “Lauksaimniecība, pārtika 

un dabas resursi”: zemes un ūdens dabas 
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bioloģisko resursu aizsardzība, 

atjaunošana, ilgtspējīga pārvaldība un 

izmantošana, lai nodrošinātu pārtikas un 

uztura nodrošinājumu un pāreju uz zemas 

oglekļa emisijas un resursu ziņā efektīvu 

aprites ekonomiku. 

un bioloģisko resursu aizsardzība, 

atjaunošana, ilgtspējīga pārvaldība un 

izmantošana, lai nodrošinātu pārtikas un 

uztura nodrošinājumu un pāreju uz zemas 

oglekļa emisijas un resursu ziņā efektīvu 

aprites ekonomiku. 

Pamatojums 

Ierosinātā piektā kopa „Pārtika un dabas resursi” īpaši attiecas uz jautājumiem, kas saistīti 

ar lauksaimniecību. Arī nosaukumam būtu jāatspoguļo lauksaimniecības nozīme šajā piektajā 

kopā. "Jūra" ir šaurs jēdziens, savukārt "ūdens" aptver visas ūdens vides. 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 4. punkts – e apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas sistēmas 

un dabas resursu pārvaldība; bioloģiskas 

inovāciju sistēmas; aprites sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – f apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: veselība; izturētspēja un 

drošība; digitālā joma un rūpniecība; 

klimats, enerģētika un mobilitāte; pārtika 

un dabas resursi; atbalsts iekšējā tirgus 

funkcionēšanai un Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldībai; atbalsts 

dalībvalstīm tiesību aktu īstenošanā un 

pārdomātas specializācijas stratēģiju 

izstrādē; politikas veidošanas analītiskie 

instrumenti un metodes; zināšanu 

pārvaldība; zināšanu un tehnoloģijas 

nodošana; atbalsts zinātnei politikas 

platformu nolūkiem. 

Intervences jomas: veselība; izturētspēja un 

drošība; digitālā joma un rūpniecība; 

klimats, enerģētika un mobilitāte; pārtika 

un dabas resursi; atbalsts iekšējā tirgus 

funkcionēšanai un Eiropas Savienības 

ekonomikas pārvaldībai; atbalsts 

dalībvalstīm tiesību aktu īstenošanā un 

pārdomātas specializācijas stratēģiju 

izstrādē, kā arī attiecīgā gadījumā 

palīdzība to "kāpņu uz izcilību” 

stiprināšanā; politikas veidošanas 

analītiskie instrumenti un metodes; 

zināšanu pārvaldība; zināšanu un 
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tehnoloģiju nodošana, izmantojot 

specializētus tīklus vai labas prakses 

apmaiņu; atbalsts zinātnei politikas 

platformu nolūkiem. 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

III pīlārs. Atvērtā inovācija III pīlārs. Inovatīva Eiropa 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Inovācijas padome: veicina 

revolucionāru inovāciju ar izaugsmes 

potenciālu globālā līmenī 

Eiropas Inovācijas padome: veicina 

revolucionāru un pakāpenisku inovāciju, 

tostarp netehnoloģisku un sociālu 

inovāciju, ar izaugsmes potenciālu globālā 

līmenī 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: Pathfinder, kas atbalsta 

nākotnes un jaunajām revolucionārajām 

tehnoloģijām; Accelerator, kas nodrošina 

finansējumu starp inovācijas pasākumu 

beigu posmiem un tirgus darbības 

uzsākšanas brīdi, lai efektīvi izmantotu 

tirgu radošu revolucionāro inovāciju un 

izvērstu uzņēmumus, kad tirgus 

nenodrošina dzīvotspējīgu finansējumu; 

papildu pasākumi, piemēram, godalgas, 

stipendijas un darījumdarbības 

Intervences jomas: Pathfinder, kas atbalsta 

nākotnes un jaunajām revolucionārajām 

tehnoloģijām; atbalstot visus izcilības un 

inovācijas veidus; Accelerator, kas 

nodrošina finansējumu starp inovācijas 

pasākumu beigu posmiem un tirgus 

darbības uzsākšanas brīdi, lai efektīvi 

izmantotu tirgu radošu revolucionāro 

inovāciju un izvērstu uzņēmumus, kad 

tirgus nenodrošina dzīvotspējīgu 

finansējumu; papildu pasākumi, piemēram, 

godalgas, stipendijas un darījumdarbības 
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pakalpojumi ar pievienoto vērtību. pakalpojumi ar pievienoto vērtību. 

 

Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: saiknes veidošana ar 

reģionāliem valstu inovāciju dalībniekiem 

un atbalsts kopīgu pārrobežu inovācijas 

programmu īstenošanai, ko veic 

dalībvalstis un asociētās valstis, no 

vispārīgo prasmju pilnveidošanas 

inovācijai līdz pētniecības un inovācijas 

pasākumiem, lai uzlabotu Eiropas 

inovācijas sistēmas efektivitāti. Tas 

papildinās ERAF atbalstu inovācijas 

ekosistēmām un starpreģionālām 

partnerībām par pārdomātas specializācijas 

tēmām. 

Intervences jomas: saiknes veidošana ar 

reģionāliem valstu inovāciju dalībniekiem 

un atbalsts pētniecībai, tostarp tirgum 

tuvāku pētījumu un kopīgu pārrobežu 

inovācijas programmu īstenošanai, ko veic 

dalībvalstis un asociētās valstis, no 

vispārīgo prasmju pilnveidošanas 

inovācijai līdz pētniecības un inovācijas 

pasākumiem, lai uzlabotu Eiropas 

inovācijas sistēmas efektivitāti. Tas 

papildinās ERAF atbalstu inovācijas 

ekosistēmām un starpreģionālām 

partnerībām par pārdomātas specializācijas 

tēmām, kā arī palielinās pētniecības un 

inovācijas pasākumu ietekmi uz izaugsmi 

un nodarbinātību visos reģionos un 

pilsētās. 

 

Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: ilgtspējīgu inovācijas 

ekosistēmu stiprināšana Eiropā; 

uzņēmējdarbības un inovācijas prasmju 

attīstības veicināšana mūžizglītības 

perspektīvā un atbalsts ES universitāšu 

pārveidei uzņēmējdarbības virzienā; 

globālo sabiedrības problēmu jaunu 

risinājumu ieviešana tirgū; sinerģija un 

pievienotā vērtība programmā “Apvārsnis 

Eiropa”. 

Intervences jomas: ilgtspējīgu inovācijas 

centru un ekosistēmu stiprināšana Eiropā; 

uzņēmējdarbības un inovācijas prasmju 

attīstības veicināšana mūžizglītības 

perspektīvā un atbalsts ES augstākās 

izglītības iestāžu pārveidei 

uzņēmējdarbības virzienā; globālo 

sabiedrības problēmu jaunu risinājumu 

ieviešana tirgū; sinerģija un pievienotā 

vērtība programmā “Apvārsnis Eiropa” un 

ar citiem Savienības instrumentiem un 

politikas virzieniem. 
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Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes 

nodrošināšanai stiprinātā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. Veidojot pamatu visai 

Programmai, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas sniegs savu ieguldījumu vairāk 

zināšanās balstītai, inovatīvai un 

dzimumlīdztiesīgai Eiropai, kura globālajā 

konkurencē ieņem līderpozīcijas; tādējādi 

tiks optimizētas valstu stiprās puses un 

potenciāls augstas veiktspējas EPT ietvaros 

visā Eiropā, kur zināšanas un augsti 

kvalificēta darbaspēka aprite notiek brīvi, 

kur informēti iezīvotāji izprot un uzticas 

pētniecības un inovācijas rezultātiem un no 

tiem labumu gūst visa sabiedrība, un kur 

ES politika, jo īpaši pētniecības un 

inovācijas politika, balstās uz kvalitatīviem 

zinātniskiem pierādījumiem. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes 

nodrošināšanai stiprinātā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. Veidojot pamatu visai 

Programmai, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas sniegs savu ieguldījumu vairāk 

teritoriāli līdzsvarotai, zināšanās balstītai, 

inovatīvai un dzimumlīdztiesīgai Eiropai, 

kura globālajā konkurencē ieņem 

līderpozīcijas; tādējādi tiks optimizētas 

valstu stiprās puses un potenciāls augstas 

veiktspējas EPT ietvaros visā Eiropā, kur 

zināšanas un augsti kvalificēta darbaspēka 

aprite notiek brīvi, kur informēti iedzīvotāji 

izprot un uzticas pētniecības un inovācijas 

rezultātiem un no tiem labumu gūst visa 

sabiedrība, un kur ES politika, jo īpaši 

pētniecības un inovācijas politika, balstās 

uz kvalitatīviem zinātniskiem 

pierādījumiem. 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: izcilas pieredzes 

apmaiņa; Eiropas pētniecības un 

inovācijas sistēmas reformēšana un 

uzlabošana. 

Intervences jomas: izcilas pieredzes 

izplatīšana; Eiropas pētniecības un 

inovācijas sistēmas reformēšana un 

pilnveidošana. 

 

Grozījums Nr.  145 
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Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. punkts – 10. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Veicināšanas godalga: stimulē 

investīcijas noteiktos virzienos, nosakot 

mērķi pirms darba izpildes. 

– Veicināšanas godalga: stimulē 

investīcijas noteiktos virzienos, nosakot 

mērķi pirms darba izpildes, kā arī stimulē 

pētnieku piesaistīšanu Eiropai, 

 

Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pierādījumi, ka Eiropas partnerība 

ir efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

īpaši ņemot vērā ieguldījumu globālu 

problēmu risināšanā un pētniecības un 

inovācijas mērķu sasniegšanā, ES 

konkurētspējas uzlabošanā un Eiropas 

pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

(a) pierādījumi, ka Eiropas partnerība 

ir efektīvāka Programmas saistīto mērķu 

īstenošanā un jo īpaši skaidras ietekmes uz 

ES un tās iedzīvotājiem nodrošināšanā, 

radot plašāku ietekmi uz ekonomiku un 

sabiedrību, īpaši ņemot vērā ieguldījumu 

globālu problēmu risināšanā un pētniecības 

un inovācijas mērķu sasniegšanā, ES 

konkurētspējas uzlabošanā un Eiropas 

pētniecības un inovācijas telpas 

stiprināšanā un starptautiskajās saistībās; 

 

Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

saskaņā ar LESD 185. pantu izveidotas 

institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā vismaz 50 % ES dalībvalstu 

līdzdalība ir obligāta; 

saskaņā ar LESD 185. pantu izveidotas 

institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā vismaz 50 % ES dalībvalstu 

līdzdalība ir ieteicama; 

 

Grozījums Nr.  148 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izmērāmus sagaidāmos iznākumus, 

rezultātus un ietekmi konkrētos termiņos, 

kā arī Eiropas būtisko ekonomisko vērtību; 

– izmērāmus snieguma rādītājus, 

sagaidāmos iznākumus, rezultātus un 

ietekmi konkrētos termiņos, kā arī Eiropas 

būtisko ekonomisko vērtību; 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– pieejas, kas ļaus nodrošināt 

īstenošanas elastību un pielāgoties 

mainīgajām politikas un tirgus vajadzībām 

vai zinātnes sasniegumiem; 

– pieejas, kas ļaus nodrošināt 

īstenošanas elastību un pielāgoties 

mainīgajām politikas un sabiedrības 

vajadzībām vai zinātnes sasniegumiem; 

 

Grozījums Nr.  150 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) Partneru ilgtermiņa saistību ex ante 

demonstrējums, iekļaujot publisko un/vai 

privāto investīciju minimālo daļu. 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā, un tās var sasniegt 75 % no 

apkopotajām Eiropas partnerības budžeta 

saistībām. Katrai institucionalizētai 

Eiropas partnerībai ieguldījumu daļa, kas 

saņemta no partneriem, kuri nav Eiropas 

Savienība, būs nodrošināta finansiālu 

iemaksu veidā. 

(e) Partneru ilgtermiņa saistību ex ante 

demonstrējums, iekļaujot publisko un/vai 

privāto investīciju minimālo daļu. 

Institucionalizētas Eiropas partnerības 

gadījumā finansiālās un/vai nefinansiālās 

iemaksas, kas saņemtas no partneriem, kuri 

nav Eiropas Savienība, būs vismaz 50 % 

apmērā, un tās var sasniegt 75 % no 

apkopotajām Eiropas partnerības budžeta 

saistībām. 

 

Grozījums Nr.  151 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) koordinācija un/vai kopīgi 

pasākumi ar citām attiecīgām pētniecības 

un inovācijas iniciatīvām, kas nodrošina 

efektīvu sinerģiju; 

(c) koordinācija un/vai kopīgi 

pasākumi ar citām attiecīgām pētniecības 

un inovācijas iniciatīvām, tostarp kohēzijas 

politikas programmu ietvaros attīstītajām, 

kas nodrošina efektīvu sinerģiju; 

 

Grozījums Nr.  152 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) juridiski saistošas apņemšanās, jo 

īpaši attiecībā uz finansiālām iemaksām no 

katra partnera visā iniciatīvas darbības 

laikā; 

(d) juridiski saistošas apņemšanās, jo 

īpaši attiecībā uz finansiālām iemaksām 

un/vai nefinansiālu ieguldījumu no katra 

partnera visā iniciatīvas darbības laikā; 

 

Grozījums Nr.  153 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) īpaši ziņojumi par kvantitatīvajiem 

un kvalitatīvajiem sviras efektiem, kā arī 

par finansiālām iemaksām un iemaksām 

natūrā, redzamību un pozicionēšanu 

starptautiskā kontekstā, ietekmi uz 

pētniecību un ar inovāciju saistītiem 

privātā sektora investīciju riskiem. 

(b) īpaši ziņojumi par kvantitatīvajiem 

un kvalitatīvajiem sviras efektiem ar citiem 

instrumentiem, kā arī par finansiālām 

iemaksām un/vai nefinansiālu 

ieguldījumu, redzamību un pozicionēšanu 

starptautiskā kontekstā, ietekmi uz 

pētniecību un ar inovāciju saistītiem 

privātā sektora investīciju riskiem. 

 

Grozījums Nr.  154 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ERAF un Programmas apvienoto 

līdzfinansējumu izmanto, lai atbalstītu 

(a) ERAF un Programmas apvienoto 

līdzfinansējumu izmanto, lai atbalstītu 
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pasākumus, kas veido saikni starp 

pārdomātas specializāciju stratēģijām un 

starptautisko izcilību pētniecībā un 

inovācijā, iekļaujot kopīgās 

starpreģionālās/starpvalstu programmas un 

Eiropas mēroga pētniecības infrastruktūras, 

lai stiprinātu Eiropas pētniecības telpu; 

pasākumus, piemēram, "kāpnes uz 

izcilību", kas veido saikni starp 

pārdomātas specializāciju stratēģijām un 

starptautisko izcilību pētniecībā un 

inovācijā, iekļaujot kopīgās 

starpreģionālās/starpvalstu programmas un 

Eiropas mēroga pētniecības infrastruktūras, 

lai stiprinātu Eiropas pētniecības telpu; 

 

Grozījums Nr.  155 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ERAF cita starpā koncentrējas uz 

reģionālo un vietējo pētniecību un 

inovācijas ekosistēmu attīstību un 

stiprināšanu un izmaiņām rūpniecībā, 

iekļaujot atbalstu pamatprogrammu 

rezultātu izmantošanas uzsākšanai un jaunu 

tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu 

izstrādei pētniecības un inovācijas 

nolūkiem visā ERAF. 

(b) ERAF cita starpā koncentrējas uz 

reģionālo nozīmi (pieejamo zināšanu un 

tehnoloģiju izplatīšanu, integrējot to 

vietējā mērogā ar pārdomātas 

specializācijas stratēģijām, veidojot 

vietējas un reģionālas inovācijas 

sistēmas), bet arī uz jaunu zināšanu un 

radikālu inovāciju finansēšanu, un uz 

reģionālo un vietējo pētniecību un 

inovācijas ekosistēmu attīstību un 

stiprināšanu un uz izmaiņām rūpniecībā, 

iekļaujot atbalstu pamatprogrammu 

rezultātu izmantošanas uzsākšanai un jaunu 

tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu 

izstrādei pētniecības un inovācijas 

nolūkiem visā ERAF. 

 

Grozījums Nr.  156 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) inovatīvas starpreģionu vērtību 

ķēdes izveide, pamatojoties uz esošajām 

S3 reģionālajām ekosistēmām, S3 

platformu tīklu uzlabošana; 
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Grozījums Nr.  157 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) Lai optimizētu sinerģiju starp 

Programmu, ERAF un ESF+, vajadzētu 

atvieglot atbalsta sniegšanu darbībām, 

kurām Programmas ietvaros ir jau 

piešķirts izcilības zīmoga sertifikāts, un 

attiecībā uz tām nevajadzētu veikt 

divkāršo izvērtēšanu. 

 

Grozījums Nr.  158 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ESF+ komplementārā finansējuma 

noteikumus var izmantot, lai atbalstītu 

pasākumus, kas veicina cilvēkkapitāla 

izaugsmi pētniecībā un inovācijā ar mērķi 

stiprināt Eiropas pētniecības telpu; 

(b) ESF+ komplementārā finansējuma 

noteikumus var izmantot, lai atbalstītu 

pasākumus, kas veicina cilvēkkapitāla 

izaugsmi pētniecībā un inovācijā un 

sociālajā inovācijā ar mērķi stiprināt 

Eiropas pētniecības telpu; 

 

Grozījums Nr.  159 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 16. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (a) Sinerģija ar valstu programmām 

palīdzēs sasniegt kopīgos mērķus un 

attīstīt kopīgas pasākumu jomas. Minēto 

sinerģiju vajadzētu nodrošināt, izmantojot 

galvenos mehānismus, tostarp atzīstot 

"Apvārsnis Eiropa" vienotās likmes par 

atbilstīgām izmaksām attiecībā uz līdzīgu 

darbību un paredzot iespēju apvienot 

finansējumu no valsts resursiem. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par programmu “Apvārsnis 

Eiropa” un palielināto finansējumu, jo īpaši inovācijām kopā “Pārtika un dabas resursi”. 

Programma “Apvārsnis Eiropa” ir svarīgs elements ES konkurētspējas veicināšanā pasaulē un 

ES ekonomiskās izaugsmes atbalstīšanā. Programma “Apvārsnis Eiropa”, kuras mērķis ir 

atbalstīt zinātniskus atklājumus, inovatīvus produktus un pakalpojumus, Eiropai palīdzēs 

risināt pašreizējās problēmas, piemēram, attiecībā uz klimata pārmaiņām, turklāt vienlaikus tā 

rada uzņēmējdarbības iespējas. 

Piešķirtais finansējums EUR 10 miljardu apmērā ir ļoti nepieciešams, lai sasniegtu ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus, piemēram, 2. mērķi “Novērsts bads”. Atzinuma sagatavotāja 

uzsver nepieciešamību saglabāt finansējumu vismaz ierosinātajā EUR 10 miljardu apmērā. 

Tomēr, ja tiks palielināts programmas “Apvārsnis Eiropa” kopējais budžets, proporcionāli 

būtu jāpalielina arī kopas “Pārtika un dabas resursi” finansējums.  

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka AGRI komiteja varētu sniegt visvērtīgāko ieguldījumu 

piektajā kopā “Pārtika un dabas resursi”, kurā īpaši pievēršas ar lauksaimniecību saistītiem 

jautājumiem. Tāpēc atzinuma sagatavotāja vēlas ierosināt nosaukumam pievienot vārdu 

“lauksaimniecība”. Viņa vēlas atgādināt, ka otrā pīlāra “Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” kopas nav nodalītas, bet gan tās visas savstarpēji sniedz ieguldījumu citu kopu 

konkrētajās jomās. Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsvēra pirmā pīlāra “Atvērtā zinātne” 

ietvaros finansēto fundamentālo pētījumu nozīmi, jo tiem ir svarīga loma bioaprites 

ekonomikas inovāciju radīšanas procesā, kas ir solis uz priekšu salīdzinājumā ar aprites 

ekonomiku. 

Septiņas norādītās ieguldījumu jomas piektajā kopā aptver galvenos elementus, kas veicina 

inovācijas attiecībā uz pārtiku un dabas resursiem. Atzinuma sagatavotāja joprojām vēlas 
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atgādināt, ka darbības jomas ierobežošana tikai attiecībā uz jūru un okeāniem, kā ierosināts 

4. darbības jomā, izslēdz saldūdeņus no darbības jomas. Viņa vēlas šai sakarā pievienot 

saldūdeņus, jo tie ir svarīga ūdens teritorijas daļa. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē 

mežsaimniecības iekļaušanu darbības jomās, jo mežsaimniecība ir lielisks piemērs bioaprites 

ekonomikas veicināšanai. 

Daudzgadu stratēģiskā plānošana, kurā ir jāņem vērā sinerģija ar citām ES programmām, 

nodrošinās “Apvārsnis Eiropa” programmas līmeņa mērķu integrētu īstenošanu. Atzinuma 

sagatavotāja uzskata, ka ir īpaši svarīgi nodrošināt sinerģiju, un, piemēram, piektajā kopā būtu 

jāiekļauj konkrēti Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi. Viņa tomēr vēlas uzsvērt, ka 

mērķi gan būtu jāsaskaņo, taču piešķirtais budžets dažādām politikas programmām būtu 

jāturpina nodalīt atsevišķi.  

Atzinuma sagatavotāja vēlas ierosināt uzdevumu otrajam pīlāram. Ierosinātais uzdevums ir 

“Oglekļa ziņā neitrālas, noturīgas, uzturvielām bagātas un bezatkritumu pārtikas sistēmas līdz 

2035. gadam”. Uzdevumu var atbalstīt citas kopas un tam ir liels potenciāls radīt inovācijas 

dažādās nozarēs. Eiropai ir jāatrod alternatīvi veidi, lai pārietu uz klimata ziņā viedu 

lauksaimniecību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Viens no galvenajiem elementiem 

ir samazināt un galu galā pilnībā atbrīvoties no atkritumiem, kā arī efektīvi izmantot 

rūpniecisko ražošanas ķēžu blakusproduktus un atkritumus. 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās tautu 

labklājību. 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības un 

lauksaimniecības konkurētspēju, veicinot 

arī zinātniskās izpētes un inovācijas 

pasākumus, kas iedzīvina ES stratēģiskās 

politiskās prioritātes, kuru virsmērķis ir 

stiprināt mieru, Savienības vērtības un tās 

tautu labklājību. 

 

Grozījums Nr.  2 
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Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Viens no Eiropas svarīgākajiem 

uzdevumiem ir palīdzēt lauku apvidiem 

risināt 21. gadsimta dažādās problēmas 

ekonomikas, vides un sociālajā jomā. Šī 

prioritāte pievēršas pētniecības un 

inovācijas pasākumu teritoriālajai 

dimensijai primārajā ražošanā, pārtikas 

ražošanas un biorūpniecības nozarēs, no 

kurām lielākā daļa atrodas lauku apvidos. 

Ar pētniecības un inovācijas pasākumiem, 

izmantojot pamatprogrammu "Apvārsnis 

Eiropa", būtu jāpanāk teritoriālo aktīvu 

labāka kapitalizācija, ņemot vērā 

ilgtermiņa virzītājspēkus, lai radītu jaunas 

ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un 

pakalpojumu iespējas un vērtību ķēdes, 

kas atbalsta lauku kopienas, veicinot 

jaunas partnerības starp ražotājiem, 

apstrādātājiem, mazumtirgotājiem un 

sabiedrību. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Būtiska nozīme ir pētniecības un 

inovācijas pasākumiem, kas saistīti ar 

pārtiku un uztura nodrošinājumu. 

Izmantojot pamatprogrammu "Apvārsnis 

Eiropa", būtu jācenšas rast tādas pārtikas 

sistēmas pieejas, kurās ir ņemtas vērā 

nesaraujamās saiknes starp ekosistēmām, 

pārtikas ražošanu, pārtikas ķēdi un 

patērētāju veselību un labjutību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pamatprogrammai jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto) un lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) finansēšanu 

atbilstoši iesaistītajām pētniecības un 

inovācijas kopām, veicamo darbību 

veidiem un mērķi un vēlamo ietekmi. Šo 

faktoru kopumam jānosaka attiecīgajās 

pamatprogrammas daļās izvēlētā pieeja, bet 

tās visas veicina pamatprogrammas 

vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. 

(8) Pamatprogrammai būtu jāsaglabā 

līdzsvars starp augšupējo (pētnieku un 

novatoru noteikto), lejupējo (stratēģiski 

izvirzīto prioritāšu noteikto) un teritoriāli 

līdzsvarotu finansēšanu atbilstoši 

iesaistītajām pētniecības un inovācijas 

kopām, veicamo darbību veidiem un mērķi 

un vēlamo ietekmi. Šo faktoru kopumam 

būtu jānosaka attiecīgajās 

pamatprogrammas daļās izvēlētā pieeja, bet 

tās visas veicina pamatprogrammas 

vispārējo un specifisko mērķu sasniegšanu. 

Pamatojums 

Pašreizējās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošana neliecina par teritoriāli 

līdzsvarotu pieeju Eiropas Savienībā. Piemēram, lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 

projektiem no 13 jaunajām dalībvalstīm ir piešķirti mazāk nekā 10 % līgumu. Šī tendence 

rada būtisku nelīdzsvarotību Savienībā, kaitējot pētniecības infrastruktūrai jaunajās 

dalībvalstīs, neraugoties uz daudzu inovatīvu projektu, piemēram, BIOEAST, izstrādi šajā 

jomā. Tā jānovērš pēc iespējas drīz. Tāpēc ES līmenī ir jāpiemēro teritoriāli līdzsvarota 

pieeja. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Būtu jāuzsver lauksaimniecības 

nozīme, jo tā ir saistīta gan ar vidi, gan 

cilvēku veselību. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam lai ir 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam un 
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viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem 

nonākt pie pamatprogrammas mērķiem, 

konkrēti — ilgtspējīgas nodarbinātības un 

izaugsmes. Rūpniecībai jāveicina 

perspektīvas un prioritātes, ko nosaka 

stratēģiskās plānošanas process, kuram 

jāatbalsta darba programmu izstrāde. 

Rūpniecības iesaistei jāpanāk, ka tās dalība 

visos līmeņos atbalstītās darbībās ir vismaz 

līdzvērtīga darbībām iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", kas 

izveidota ar Eiropas Parlamenta un Regulu 

(ES) Nr. 1291/2013 ("Apvārsnis 2020"). 

ražotāju grupām būtu viens no 

galvenajiem ceļiem, pa kuriem nonākt pie 

pamatprogrammas mērķiem, konkrēti — 

ilgtspējīgas nodarbinātības un izaugsmes. 

Rūpniecībai būtu jāveicina perspektīvas un 

prioritātes, ko nosaka stratēģiskās 

plānošanas process, kuram būtu jāatbalsta 

darba programmu izstrāde. Rūpniecības 

iesaistei būtu jāpanāk, ka tās dalība visos 

līmeņos atbalstītās darbībās ir vismaz 

līdzvērtīga darbībām iepriekšējā 

pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", kas 

izveidota ar Eiropas Parlamenta un Regulu 

(ES) Nr. 1291/2013 ("Apvārsnis 2020"). 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), jātiecas 

stiprināt novatoriskās ekosistēmas, kas 

risina globālās problēmas. EIT jāveicina 

inovācija savos pasākumos un jāatbalsta 

augstākās izglītības iekļaušanās inovācijas 

ekosistēmā, galvenokārt: jārosina uz 

izglītošanu uzņēmējdarbībā, veicinot 

spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību starp 

rūpniekiem un mācībspēkiem, jānoskaidro 

gaidāmās topošo novatoru prasmes, kas 

būs vajadzīgas globālo problēmu 

risināšanai, to vidū – augstas digitālās un 

novatoriskās prasmes.  EIT nodrošinātajām 

atbalsta shēmām jārada labums ZIK 

saņēmējiem, un no EIT nākošiem 

jaunuzņēmumiem jābūt piekļuvei EIT 

darbībām. Lai gan EIT koncentrēšanās 

pamatā uz inovācijas ekosistēmām liktu tai 

dabiski iekļauties pīlārā "Atklāta 

inovācija", tās ZIK plānošana stratēģiskās 

plānošanas procesā jāpieskaņo pīlāram 

"Globālās problēmas un rūpniecības 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), būtu 

jātiecas stiprināt novatoriskās ekosistēmas, 

kas risina globālās problēmas. EIT būtu 

jāveicina inovācija savos pasākumos, 

jāsekmē pētniecības un inovācijas 

pieejamība un jāatbalsta augstākās 

izglītības iekļaušanās inovācijas 

ekosistēmā, galvenokārt: jārosina uz 

izglītošanu uzņēmējdarbībā, veicinot 

spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību starp 

rūpniekiem un mācībspēkiem, un nosakot, 

kādas turpmāk varētu būt globālo 

problēmu risināšanai vajadzīgās topošo 

novatoru prasmes, tostarp augstākā 

līmeņa digitālās un novatoriskās prasmes. 

EIT nodrošinātajām atbalsta shēmām būtu 

jāpalīdz labuma guvējiem no EIP, un no 

EIT ZIK nākošiem jaunuzņēmumiem 

vajadzētu būt piekļuvei EIP darbībām. Lai 

gan EIT koncentrēšanās pamatā uz 

inovācijas ekosistēmām liktu tai dabiski 

iekļauties pīlārā "Atklāta inovācija", tās 

ZIK plānošana stratēģiskās plānošanas 
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konkurētspēja". procesā būtu jāpieskaņo pīlāram "Globālās 

problēmas un rūpniecības konkurētspēja". 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura kopīgā 

izstrādē un izveidē, veicinot izglītošanu 

zinātnes jautājumos, padarot zinības 

publiski pieejamas un atvieglinot pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalību tās pasākumos. Tas jādara visā 

pamatprogrammā un ar daļā "Eiropas 

Pētniecības telpas stiprināšana" tam īpaši 

domātiem pasākumiem. Pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 

ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas būtu aktīvi un 

sistemātiski jāiesaista un jāiekļauj 

atbildīgas pētniecības un inovācijas darbu 

sarakstu un satura kopīgā izstrādē un 

izveidē, veicinot izglītošanu zinātnes 

jautājumos, padarot zinības publiski 

pieejamas un atvieglinot pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju dalību 

tās pasākumos. Tas būtu jādara visā 

pamatprogrammā, izmantojot pieejas, kas 

apvieno vairākus iesaistītos dalībniekus, 
un ar daļā "Eiropas Pētniecības telpas 

stiprināšana" tam īpaši domātiem 

pasākumiem. Pilsoņu un pilsoniskās 

sabiedrības iesaistīšana pētniecībā un 

inovācijā būtu jāsasaista ar sabiedrības 

informēšanas darbībām, lai veidotu un 

uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

būtu jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 
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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 Eiropas pētniecības telpas 

zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un 

veicinātu tās konkurētspēju, cita starpā tās 

rūpniecībā, pētniecības izcilībā un 

fundamentālajā pētniecībā, īstenot 

Savienības stratēģiskās prioritātes un 

palīdzēt risināt globālas problēmas, tostarp 

sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt ar globālām problēmām 

saistītu kvalitatīvu jaunu zināšanu, 

prasmju, tehnoloģiju un risinājumu 

radīšanu un izplatīšanu; 

(a) veicināt zinātnisko izcilību un 

atbalstīt ar globālām problēmām saistītu 

kvalitatīvu jaunu zināšanu, prasmju, 

tehnoloģiju un risinājumu radīšanu un 

izplatīšanu; 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) panākt teritoriāli līdzsvarotu pieeju 

visā ES attiecībā uz līgumiem; 

Pamatojums 

Pašreizējās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošana neliecina par teritoriāli 

līdzsvarotu pieeju Eiropas Savienībā. Piemēram, lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 

projektiem no 13 jaunajām dalībvalstīm ir piešķirti mazāk nekā 10 % līgumu. Šī tendence 

rada būtisku nelīdzsvarotību Savienībā, kaitējot pētniecības infrastruktūrai jaunajās 

dalībvalstīs, neraugoties uz daudzu inovatīvu projektu, piemēram, BIOEAST, izstrādi šajā 

jomā. Tā jānovērš pēc iespējas drīz. Tāpēc ES līmenī ir jāpiemēro teritoriāli līdzsvarota 
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pieeja. 

 

Grozījums Nr.  12 

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 

lomu Savienības rīcībpolitikas izstrādē, 

atbalstīšanā un īstenošanā, kā arī atbalstīt 

pētniecības rezultātu un inovatīvu 

risinājumu ieviešanu rūpniecībā un 

sabiedrībā, lai risinātu globālas problēmas; 

 

Grozījums Nr.  13 

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, tajā 

skaitā radikālu inovāciju, un tādu 

inovatīvu risinājumu ieviešanu tirgū, kuri 

būtu saskanīgi ar ilgstpējīgas attīstības 

mērķiem; 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) veicināt pētniecības izcilību, 

pētnieku mobilitāti un starptautiskās 

sadarbības stiprināšanu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) I pīlārs “Atvērtā zinātne”, kas 

veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, 

atbalsta arī 3. panta 2. punkta b) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus un 

ietver šādus komponentus: 

(1) I pīlārs “Atvērta un izcila zinātne”, 

kas veidots saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) 

apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, 

atbalsta arī 3. panta 2. punkta b) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus un 

ietver šādus komponentus: 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – e punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa “Pārtika un dabas resursi”; (e) kopa “Lauksaimniecība, pārtika un 

dabas resursi”; 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu 

īstenošanu; 

(a) sniedz skaidru ES pievienoto 

vērtību un veicina Savienības prioritāšu 

īstenošanu, kā arī ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanu; 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ir vērsti uz vērienīgiem, bet reāliem 

pētniecības un inovācijas pasākumiem; 

(d) ir vērsti uz vērienīgiem, izcilības 

virzītiem un reāli īstenojamiem 
pētniecības un inovācijas pasākumiem 

visos izstrādes posmos; 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Pārtika un dabas resursi”;  

(5) EUR 10 000 000 000 kopai 

“Lauksaimniecība, pārtika un dabas 

resursi”; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar 35. panta 3. punktu 

nodrošina atvērtu piekļuvi Programmā 

finansētu pētījumu zinātniskām 

publikācijām. Atvērto piekļuvi pētījumu 

datiem nodrošina saskaņā ar principu “tik 

atvērti, cik iespējams, tik slēgti, cik 

vajadzīgs”. Jāsekmē atvērtā piekļuve 

citiem pētniecības izlaides produktiem. 

1. Saskaņā ar 35. panta 3. punktu 

nodrošina atvērtu piekļuvi Programmā 

finansētu pētījumu zinātniskām 

publikācijām. Atvērto piekļuvi pētījumu 

datiem, uz kuriem pamatojas publicētie 

pētījumu rezultāti, nodrošina saskaņā ar 

principu “tik atvērti, cik iespējams, tik 

slēgti, cik vajadzīgs”. Jāsekmē atvērtā 

piekļuve citiem pētniecības izlaides 

produktiem un citiem atbilstīgiem 

pētniecības datiem. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Darbību var izbeigt arī tad, ja 

gaidāmie rezultāti vairs nav nozīmīgi 

Savienībai zinātnisku, tehnoloģisku vai 

ekonomisku iemeslu dēļ un (arī saistībā ar 

EIC un uzdevumiem) vairs nav nozīmīgi 

darbību portfeļa ietvaros. 

3. Pēc apspriešanās ar neatkarīgiem 

ekspertiem un tad, ja atbalsta saņēmēji ir 

pietiekami savlaicīgi brīdināti, darbību var 

izbeigt arī tad, ja gaidāmie rezultāti vairs 

nav nozīmīgi Savienībai zinātnisku, 

tehnoloģisku vai ekonomisku iemeslu dēļ 

un (arī saistībā ar EIP un uzdevumiem) 

vairs nav nozīmīgi darbību portfeļa 

ietvaros. 
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Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

237. panta 3. punkta, ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir pamatoti un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

237. panta 3. punkta, ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību tikai tad, ja uzaicinājumā 

izteikt ieinteresētību nav identificēti 

piemēroti ārējie eksperti. Ārējo ekspertu 

izraudzīšanās bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību ir pienācīgi jāpamato, un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; jūra un okeāni; pārtikas 

sistēmas; bioloģiskas inovāciju sistēmas; 

aprites sistēmas. 

Intervences jomas: vides novērošana; 

bioloģiskā daudzveidība un dabas kapitāls; 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un lauku 

teritorijas; zvejniecība, akvakultūra, jūra 

un okeāni; pārtikas sistēmas; bioloģiskas 

inovāciju sistēmas; aprites sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) Partneru ilgtermiņa saistību ex ante 

demonstrējums, iekļaujot publisko un/vai 

privāto investīciju minimālo daļu. 

(e) Partneru ilgtermiņa saistību ex ante 

demonstrējums, iekļaujot publisko un/vai 

privāto ieguldījumu minimālo daļu. 
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas „Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumiem 

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

Atzinuma sagatavotājs: Luigi Morgano 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Jaunā pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2021.–2027. gadam „Apvārsnis Eiropa” 

neapšaubāmi ir Eiropas nākotnei būtiska programma. 

 

Šī jaunā pamatprogramma ir galvenokārt vērsta uz to, lai uzlabotu miljoniem Eiropas 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti, izmantojot Savienības zinātnisko un tehnoloģisko pamatu 

stiprināšanu, sekmējot un atbalstot pētniecību un inovāciju, kas spēj veicināt ilgtspējīgu 

izaugsmi un rūpniecības konkurētspēju.  

 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē programmas triju pīlāru struktūru un, vienlaikus atzīstot 

budžeta palielinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu „Apvārsnis 2020”, uzskata, ka 

jaunās programmas vispārējais finansējums nav pietiekami vērienīgs, lai sasniegtu izvirzītos 

mērķus, un tādēļ tas ir jāpalielina, jo īpaši attiecībā uz pirmo pīlāru „Atvērtā zinātne” un, 

konkrētāk, Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un pētniecības 

infrastruktūru. Būtībā patiesas Eiropas pētniecības telpas izveide, kura ietvertu labāku saikni 

starp pētniecību, zinātnisko izcilību, inovāciju un Eiropas universitātēm, būtu jāizvirza 

pamatprogrammas „Apvārsnis Eiropa” centrā, un šim mērķim jāizmanto visi pīlāri. 

 

Attiecībā uz otro pīlāru „Globālās problēmas un rūpniecības konkurētspēja” atzinuma 

sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka kopas „Iekļaujoša un droša sabiedrība” intervences jomā ir 

atzīta Eiropas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma loma, kas veido piederības sajūtu 

Eiropai. Tomēr viņš uzskata, ka šai kopai paredzētais budžets, ņemot vērā jaunās iekļaujamās 

intervences jomas, būtu vismaz jādivkāršo. 

 

Patiesībā šajā kopā lielāks uzsvars būtu jāliek uz kultūras un radošuma stratēģisko un 

virzītājspēka lomu kā vienojošu elementu, lai veicinātu „izglītotas, radošas un patiesi 
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iekļaujošas sabiedrības” veidošanu. 

 

Tādēļ būtu skaidri jānorāda kultūras un radošo nozaru stratēģiskais potenciāls, tostarp 

digitālās inovācijas jomā, ņemot vērā to īpašo divējādo raksturu: tās ir gan svarīgs 

ekonomikas attīstības virzītājspēks, gan Eiropas valodu un kultūras daudzveidības 

saglabāšanas un aizsardzības instruments. 

 

Tādēļ ir svarīgi paredzēt darbības, lai nodrošinātu attiecīgo preču un pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti. Tehnoloģiskā inovācija, piemēram, lietu internets, palīgtehnoloģijas 

vai paplašinātā realitāte — ja to piemēro grāmatai vai arheoloģisko izrakumu vietai — 

faktiski var atvieglot piekļuvi kultūras un radošuma vērtībām, konkrētā veidā veicinot šo 

cilvēku sociālo un kultūras integrāciju.  

 

Lai palīdzētu apzināt un analizēt risinājumus, kas saistīti ar globālajām problēmām, ar kurām 

saskaras Eiropa, piemēram, saistībā ar migrāciju, programmai „Apvārsnis Eiropa” vajadzētu 

atbalstīt arī izpēti humanitāro un sociālo zinātņu jomās, izmantojot fundamentālos un lietišķos 

pētījumus. 

 

Turklāt atzinuma sagatavotājs pozitīvi vērtē arī iespēju izmantot sinerģiju starp zinātni, 

tehnoloģiju, kultūru un mākslu, lai panāktu ilgtspējīgu kvalitatīvu inovāciju; tāpēc, ņemot 

vērā jau uzsvērtos faktus, to iespējamo Savienības programmu sarakstā, ar kurām „Apvārsnis 

Eiropa” var mijiedarboties, ir jāietver arī „Radošā Eiropa”. 

 

Lai gan atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas īstenoto vienkāršošanu, diemžēl tā ne 

vienmēr attaisnojas, jo īpaši attiecībā uz tieši piemērojamām regulām, neskaidri formulētiem 

juridiskiem dokumentiem — it sevišķi attiecībā uz procedūru un pārsūdzības kritērijiem —, 

konkrētu sinerģiju darbību un dažādu programmu savstarpējo papildināmību. Šā iemesla dēļ 

atzinuma sagatavotājs uzskata, ka saskaņā ar Parlamenta prerogatīvām tā ierosinājumi katrā 

ziņā jāņem vērā un jāizpilda, jo īpaši, lemjot par daudzgadu stratēģisko plānošanu, kas noteiks 

šīs Savienības iedzīvotājiem tik būtiskās pamatprogrammas īstenošanu. 

GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 

(1) Savienības mērķis ir stiprināt savu 

zinātniski tehnisko bāzi un veicināt savu 

konkurētspēju, ieskaitot rūpniecības 

konkurētspēju, veicinot arī zinātniskās 

izpētes un inovācijas pasākumus, kas 

iedzīvina ES stratēģiskās politiskās 
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prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās tautu 

labklājību. 

prioritātes, kuru virsmērķis ir stiprināt 

mieru, Savienības vērtības un tās 

iedzīvotāju labklājību, jo īpaši to 

iedzīvotāju labklājību, kas nonākuši 

visnelabvēlīgākajā situācijā. 

 

Grozījums Nr.  2 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai vispārējā mērķa sasniegšanā 

radītu impulsu zinātnei, ekonomikai un 

sabiedrībai, Savienībai jāiegulda pētniecībā 

un inovācijā caur 2021.–2027. gada 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

„Eiropas apvārsnis” („pamatprogramma”, 

„Programma”), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanā, 

atbalstīšanā un īstenošanā, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un sabiedrībā, lai risinātu 

globālas problēmas un veicinātu 

rūpniecības konkurētspēju, veicinot 

visdažādāko inovāciju, arī 

„revolucionāru”, stiprinot novatorisku 

risinājumu ieviešanu tirgū un optimizējot 

tādu ieguldījumu sagādāšanu nolūkā 

pastiprināt ietekmi spēcinātā Eiropas 

pētniecības telpā. 

(2) Lai, tiecoties sasniegt vispārējo 

mērķi, radītu impulsu zinātnei, 

ekonomikai, izglītībai, kultūrai un 

sabiedrībai, Savienībai būtu jāiegulda 

pētniecībā un inovācijā ar 2021.–

2027. gada pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu „Apvārsnis Eiropa” 

(„pamatprogramma”), tādējādi atbalstot 

kvalitatīvu zināšanu un tehnoloģiju 

radīšanu un izplatīšanu, pastiprinot 

pētniecības un inovācijas ietekmi uz 

Savienības rīcībpolitikas izvēršanu, 

atbalstīšanu un īstenošanu, atbalstot 

novatorisku risinājumu ieviešanu 

rūpniecībā un vienlaikus sasniedzot mērķi 

izveidot iekļaujošāku, izglītotāku, 

radošāku un ilgtspējīgāku sabiedrību, 

risinot globālas problēmas un veicinot 

rūpniecības un MVU konkurētspēju, 

veicinot visdažādāko, arī „revolucionāru”, 

inovāciju un stiprinot novatorisku 

risinājumu ieviešanu tirgū, optimizējot 

šādu investīciju piesaisti lielākai ietekmei 

spēcīgākā Eiropas pētniecības telpā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Kultūras un radošajām nozarēm, 

kurās galvenokārt darbojas MVU, ir 
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izteikts stratēģiskais potenciāls, jo īpaši 

digitālās inovācijas kontekstā, jo 

minētajām nozarēm pēc būtības ir 

divējāds raksturs: tās ir gan svarīgs 

ekonomikas un nodarbinātības attīstības 

dzinējspēks, gan Eiropas valodu un 

kultūras daudzveidības saglabāšanas un 

aizsardzības instruments. 

 

Grozījums Nr.  4 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Atklāta zinātne, ieskaitot brīvu 

piekļuvi zinātniskajām publikācijām un 

pētījumu datiem, spēj uzlabot zinātnes 

kvalitāti, nozīmi un devumu un paātrināt 

zināšanu attīstību, padarot to uzticamāku, 

efektīvāku un precīzāku, sabiedrībai labāk 

saprotamu un spējīgāku reaģēt uz 

sabiedrības problēmām. Jānosaka normas, 

kas garantē, ka zinātniski recenzētu 

publikāciju, pētījumu datu un citu 

pētniecības produktu brīvu pieejamību 

saņēmēji nodrošina atklāti, 

nediskriminējot, par brīvu un iespējami 

drīz pēc izplatīšanas sākuma un dara 

iespējamu to visplašāko izmantošanu un 

atkalizmantošanu. Īpaša vērība jāveltī 

pētījumu datu atbildīgai pārvaldībai, kas 

atbilst FAIR principiem „sameklējamība”, 

„piekļūstamība”, „sadarbspēja” un 

„atkalizmantojamība”, galvenokārt — 

integrējot datu pārvaldības plānus. 

Attiecīgos gadījumos atbalsta saņēmējiem 

jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas 

atklātās zinātnes mākonis, un jāievēro arī 

plašāki atvērtas zinātnes principi un prakse. 

(5) Atvērta zinātne, ieskaitot brīvu 

piekļuvi zinātniskajām publikācijām un 

pētījumu datiem, spēj uzlabot zinātnes 

kvalitāti, nozīmi un devumu un paātrināt 

zināšanu attīstību, padarot to uzticamāku, 

efektīvāku un precīzāku, iedzīvotājiem 

labāk saprotamu un spējīgāku reaģēt uz 

sabiedrības problēmām. Būtu jānosaka 

normas, kas garantē, ka zinātniski 

recenzētu publikāciju, pētījumu datu un 

citu pētniecības produktu brīvu pieejamību 

saņēmēji nodrošina atklāti, 

nediskriminējot, bez maksas un iespējami 

drīz pēc izplatīšanas sākuma, un kas arī 

garantē to pēc iespējas plašāku 

izmantošanu un atkārtotu izmantošanu. 

Īpaša vērība būtu jāveltī autorības un 

pētījumu datu atbildīgai pārvaldībai, kas 

atbilst FAIR principiem „sameklējams”, 

„pieejams”, „savietojams” un „atkārtoti 

izmantojams”, un attiecīgiem datu 

aizsardzības tiesību aktiem atbilstošiem 

drošības pasākumiem, to galvenokārt 

panākot ar datu pārvaldības plānu 

integrēšanu. Attiecīgos gadījumos atbalsta 

saņēmējiem būtu jāizmanto iespējas, ko 

piedāvā Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, 

un jāievēro arī plašāki atvērtas zinātnes 

principi un prakse. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Programmu vajadzētu īstenot, 

pilnībā ievērojot gan starptautisko, gan 

Savienības tiesisko regulējumu, kas 

attiecas uz intelektuālo īpašumu, 

aizsardzību un izpildes nodrošināšanu. 

Intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība 

ir būtiska inovācijai, tātad arī vajadzīga 

šīs programmas sekmīgai īstenošanai. 

 

Grozījums Nr.  6 

 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Universitātēm un augstskolām ir 

svarīga nozīme humanitāro un eksakto 

zinātņu un tehnoloģiju jomā, jo tās 

iedzīvina un veicina izcilību gan 

apmācībā, gan pētniecībā. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Pīlāram „Atvērta zinātne” 

atbilstošie pētniecības pasākumi jānosaka 

atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām. 

Pētniecības programma jāizstrādā ciešā 

sadarbībā ar zinātniekiem. Pētījumi 

jāfinansē uz izcilības pamata. 

(9) Pīlārā „Atvērta zinātne” veicamie 

pētniecības pasākumi būtu jānosaka 

atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām 

un balstoties uz zināšanām, kuru 

iegūšanā noteicošais ir zinātkāre. 

Pētniecības programma būtu jāizstrādā 

ciešā sadarbībā ar zinātniekiem. Pētījumi 

būtu jāfinansē uz izcilības pamata. 

 

Grozījums Nr.  8 
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Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam lai ir 

viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem 

nonākt pie pamatprogrammas mērķiem, 

konkrēti — ilgtspējīgas nodarbinātības un 

izaugsmes. Rūpniecībai jāveicina 

perspektīvas un prioritātes, ko nosaka 

stratēģiskās plānošanas process, kuram 

jāatbalsta darba programmu izstrāde. 

Rūpniecības iesaistei jāpanāk, ka tās dalība 

visos līmeņos atbalstītās darbībās ir vismaz 

līdzvērtīga darbībām iepriekšējā 

pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, kas 

izveidota ar Eiropas Parlamenta un 

Regulu (ES) Nr. 1291/201313 

(„Apvārsnis 2020”). 

(11) Rūpniecības pilnīga iesaistīšanās 

pamatprogrammā visos līmeņos no 

individuāla uzņēmēja un maza vai vidēja 

uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam lai ir 

viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem 

nonākt pie pamatprogrammas mērķiem, 

konkrēti — pie ilgtspējīgas un kvalitatīvas 

nodarbinātības un izaugsmes. Rūpniecībai 

būtu jāveicina perspektīvas un prioritātes, 

ko nosaka stratēģiskās plānošanas process, 

kuram jāatbalsta darba programmu 

izstrāde. Ar rūpniecības iesaisti būtu 

jāpanāk, ka tās dalība visos līmeņos 

atbalstītās darbībās ir vismaz līdzvērtīga 

darbībām iepriekšējā pamatprogrammā 

„Apvārsnis 2020”, kas izveidota ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1291/201313 („Apvārsnis 2020”). 

_________________ _________________ 
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Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi inovācijā, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

ieguldījumiem svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai. 

Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu, izlabotu tirgus 

nepilnības un neoptimālus ieguldījumu 

apstākļus, un tām jārada skaidra Eiropas 

pievienotā vērtība. Tas nodrošinās 

programmas darbību un ES valsts atbalsta 

noteikumu konsekventu izpildi, nepieļaujot 

(12) Ir svarīgi atbalstīt rūpniecību, lai 

turpmāk tā būtu vai kļūtu par pasaules 

līderi inovācijā, digitalizācijā un 

dekarbonizācijā, galvenokārt ar 

investīcijām svarīgās pamattehnoloģijās, 

kas būs pamats nākotnes uzņēmējdarbībai 

un Savienības iedzīvotāju labklājībai. 

Pamatprogrammas darbības jāizmanto, lai 

samērīgi, bez dublēšanās un neizspiežot 

privāto finansējumu novērstu tirgus 

nepilnības un investīciju ziņā mazāk 

optimālas situācijas, un tām jābūt ar 

skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Tas 

nodrošinās programmas darbību un ES 
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iekšējā tirgus konkurences kropļojumus. valsts atbalsta noteikumu konsekventu 

izpildi, nepieļaujot konkurences 

kropļojumus iekšējā tirgū. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Pētniecība un inovācija 

pamatprogrammai jāatbalsta integrēti, 

ievērojot visus saskarīgos Pasaules 

tirdzniecības organizācijas noteikumus. 

Pētniecības jēdziens, kas aptver arī 

eksperimentālu izstrādi, jāizprot saskaņā ar 

ESAO izstrādāto Fraskati [Frascati] 

rokasgrāmatu, turpretim inovācijas 

jēdziens jāizprot saskaņā ar ESAO un 

Eurostat izstrādāto Oslo rokasgrāmatu, 

ievērojot plašu pieeju, kas aptver sociālo 

inovāciju. Tehnoloģiskās izpētes, produktu 

izstrādes un demonstrēšanas pasākumos 

arī turpmāk, tāpat kā iepriekšējā 

pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, jāņem 

vērā ESAO definīcijas, kas attiecas uz 

tehnoloģiskās gatavības pakāpēm (TRL), 

un darbības veidu definīcijas 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. 

Principā dotācijas darbībām nav 

piešķiramas, ja pasākumi pārsniedz 

TRL 8. Konkrēta konkursa darba 

programma pīlārā „Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja” var pieļaut 

dotācijas produktu plaša mēroga 

validēšanai un replicēšanai tirgum. 

(13) Pētniecība un inovācija 

pamatprogrammai jāatbalsta integrēti, 

ievērojot visus attiecīgos Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas noteikumus. 

Pētniecības jēdziens, kas ietver arī 

eksperimentālu izstrādi, būtu jāsaprot 

saskaņā ar ESAO izstrādāto Fraskati 

[Frascati] rokasgrāmatu, turpretim 

inovācijas jēdziens būtu jāsaprot saskaņā 

ar ESAO un Eurostat izstrādāto Oslo 

rokasgrāmatu, vadoties pēc plašas pieejas, 

kas aptver cilvēka, sabiedrības un kultūras 

inovāciju. Tehnoloģiju attīstības, produktu 

izstrādes un demonstrējumu pasākumu 

klasifikācijas vajadzībām un nosakot 

pieejamos darbības veidus piedāvājumu 

konkursos, arī turpmāk, tāpat kā 

iepriekšējā pamatprogrammā 

„Apvārsnis 2020”, būtu jāņem vērā ESAO 

definīcijas, kuras attiecas uz tehnoloģiskās 

gatavības līmeni (TRL). Principā dotācijas 

darbībām nebūtu jāpiešķir, ja attiecīgais 

līmenis darbībām pārsniedz TRL 8. Ar 

konkrētam konkursam izstrādātu darba 

programmu pīlārā „Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja” varētu 

nodrošināt iespēju piešķirt dotācijas 

produktu plaša mēroga validēšanai un 

ieviešanai tirgū. 

 

Grozījums Nr.  11 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pamatprogrammai jāmeklē 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

sākot ar to izveidi un stratēģisko plānošanu 

un beidzot ar projektu atlasi, vadību, 

saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 

un dublēšanās un stiprinātu Savienības 

finansējuma doto atbalsta plakni, var 

notikt līdzekļu pārvietošana no citām 

Savienības programmām uz „Eiropas 

apvārsni”. Tādos gadījumos jāievēro 

„Eiropas apvāršņa” noteikumi. 

(15) Pamatprogrammai būtu jārod 

sinerģija ar citām Savienības programmām, 

sākot ar to izveidi un stratēģisko 

plānošanu, pieteikšanās un ziņošanas 

veidiem un beidzot ar projektu atlasi, 

vadību, saziņu, rezultātu izplatīšanu un 

izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 

pārvaldību, un arī jārod iespēja garantēt 

savietojamību, tā nepieļaujot pārklāšanos 
un dublēšanos un palielinot Savienības 

finansējuma sviras efektu, kā arī mazinot 

administratīvo slogu pieteikumu 

iesniedzējiem un saņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Ievērojot Eiropas Kultūras 

mantojuma gada mērķus un tam 

izstrādāto rīcības plānu (kurā uzmanība 

vērsta uz to, ka kultūras, mākslas, radošās 

un audiovizuālās nozares varētu dot 

vērtīgu ieguldījumu zinātniskai un 

sociālai inovācijai Eiropā), ar 

pamatprogrammu būtu jāveicina 

partnerības un pētniecības projekti, kas 

vieno pētniecības institūtus, augstskolas 

un kultūras, mākslas, radošās un 

audiovizuālās organizācijas (sevišķi 

muzejus, akadēmijas, konservatorijas, 

teātrus un kinoteātrus), un kopā ar 

programmām „Radošā Eiropa” un 

„Digitālā Eiropa” tai būtu jāveicina un 

jāatbalsta tādu digitālo tehnoloģiju 

izstrāde, kuras ļauj vieglāk veidot un 

saglabāt kultūras, mākslas, radošo un 

audiovizuālo saturu un pakalpojumus 

(piemēram, paplašinātās un virtuālās 

realitātes vidē un cilvēka un mašīnas 

saskarnes sistēmās) un kuras nodrošina to 

plašāku pieejamību. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

15.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15b) Izglītības jomā pamatprogrammai 

būtu jānodrošina mijiedarbība ar 

iniciatīvu „Eiropas universitātes”, lai 

sekmētu sadarbību starp augstākās 

izglītības un pētniecības iestādēm Eiropas 

un starpvalstu līmenī, tā cita starpā 

cenšoties rosināt arī universitāšu 

sadraudzības un kopīgu doktorantūru 

veidošanos gan ar Eiropas, gan trešām 

valstīm, kuras piedalās pamatprogrammas 

īstenošanā. Pamatprogrammai būtu 

jānodrošina arī mijiedarbība ar 

vidusskolām vecāko klašu līmenī. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

15.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15c) Ar pamatprogrammu būtu 

jānodrošina adekvāts atbalsts un 

finansējums, lai pētniekiem un augstskolu 

beidzējiem garantētu individuālas 

mobilitātes iespējas, sevišķi vidējā termiņā 

un ilgtermiņā, un vienkāršotu atļauju 

saņemšanas kārtību. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 

(16) Lai panāktu maksimālu Savienības 

finansējuma ietekmi un visefektīvāko 

ieguldījumu Savienības politikas mērķu 
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sasniegšanā, pamatprogramma stāsies 

Eiropas partnerībās ar privātā un/vai 

publiskā sektora subjektiem. Tās aptver 

rūpniecību, pētniecības organizācijas, 

struktūras, kas veic valsts pārvaldes 

uzdevumus vietējā, reģionālā, valstiskā vai 

starptautiskā līmenī, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, piemēram, 

nodibinājumus, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, ja vēlamo ietekmi 

efektīvāk var panākt partnerībā, nevis 

Savienība viena. 

sasniegšanā, ar pamatprogrammu būtu 

jāveido Eiropas partnerības ar privātā 

un/vai publiskā sektora subjektu 

līdzdalību. Attiecīgie subjekti cita starpā 

var būt rūpniecības uzņēmumi, 

pētniecības organizācijas, struktūras, kuras 

veic valsts pārvaldes uzdevumus vietējā, 

reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, 

kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 

piemēram, fondi, kas atbalsta un/vai īsteno 

pētniecību un inovāciju, un šādas 

partnerības būtu jāveido tad, ja vēlamo 

ietekmi uz sabiedrību Savienība efektīvāk 

var panākt kopā ar partneriem, nevis 

viena. 

 

Grozījums Nr.  16 

 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Ar pamatprogrammu „Apvārsnis 

Eiropa” būtu jāatbalsta jaunas 

tehnoloģijas, piemēram, 

palīgtehnoloģijas, kas tiek izmantotas 

kultūras un radošo nozaru precēm un 

pakalpojumiem un palīdz pārvarēt 

šķēršļus, kuri traucē personām ar 

invaliditāti piekļūt kultūrai, izglītībai un 

visām kultūras ekosistēmām un tajās 

pilnībā piedalīties un līdz ar to bremzē 

patiesi iekļaujošas, izglītotas un radošas 

sabiedrības veidošanos. 

 

Grozījums Nr.  17 

 

Regulas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Radošums ir cieši saistīts ar 

inovāciju, tāpēc pamatprogrammai būtu 

jāpārņem tā dēvētā STEAM paradigma 
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(zinātne, tehnoloģija, inženierija, māksla 

un matemātika), jāveicina radošo un 

kultūras nozaru sinerģija ar zinātnes 

nozarēm, jāatbalsta pētniecība 

humanitāro un sociālo zinātņu laukā un 

arī mākslas, kultūras, izglītības zinātnes, 

starpkultūru studiju un digitālās izglītības 

jomā, kā arī jāatbalsta migrantu sociālā 

integrācija valstīs, kurās tie ieradušies. 

 

Grozījums Nr.  18 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), jātiecas 

stiprināt novatoriskās ekosistēmas, kas 

risina globālās problēmas. EIT jāveicina 

inovācija savos pasākumos un jāatbalsta 

augstākās izglītības iekļaušanās inovācijas 

ekosistēmā, galvenokārt: jārosina uz 

izglītošanu uzņēmējdarbībā, veicinot 

spēcīgu pārdisciplīnu sadarbību starp 

rūpniekiem un mācībspēkiem, jānoskaidro 

gaidāmās topošo novatoru prasmes, kas 

būs vajadzīgas globālo problēmu 

risināšanai, to vidū – augstas digitālās un 

novatoriskās prasmes. EIT nodrošinātajām 

atbalsta shēmām jārada labums ZIK 

saņēmējiem, un no EIT nākošiem 

jaunuzņēmumiem jābūt piekļuvei EIT 
darbībām. Lai gan EIT koncentrēšanās 

pamatā uz inovācijas ekosistēmām liktu 

tai dabiski iekļauties pīlārā „Atklāta 

inovācija”, tās ZIK plānošana stratēģiskās 

plānošanas procesā jāpieskaņo pīlāram 

„Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja”. 

(23) Veicinot uzņēmēju, pētniecības, 

augstākās izglītības un uzņēmējdarbības 

integrēšanos, EIT, galvenokārt ar zināšanu 

un inovācijas kopienām (ZIK), būtu 

jātiecas stiprināt inovācijas ekosistēmas, 

kas risina globālās problēmas. EIT 

jāveicina inovācija savos pasākumos un 

jāatbalsta augstākās izglītības iekļaušanās 

inovācijas ekosistēmā, tādēļ galvenokārt 

rosinot izglītošanos uzņēmējdarbībā, 

veicinot spēcīgu un disciplīnām 

universālu sadarbību starp rūpniecības 

nozari un akadēmiskajām aprindām un 

nosakot, kādas turpmāk varētu būt 

globālo problēmu risināšanai vajadzīgās 
topošo novatoru prasmes, tostarp augstākā 

līmeņa digitālās un novatoriskās prasmes. 

EIT nodrošinātajām atbalsta shēmām būtu 

jārada labums EIP saņēmējiem, un būtu 

jānodrošina no EIT ZIK nākušiem 

jaunuzņēmumiem piekļuve EIP darbībām. 

Lai gan EIT būtu dabiski iekļauties pīlārā 

„Atklāta inovācija”, jo EIT galvenokārt 

pievēršas inovācijas ekosistēmām, EIT 

ZIK plānošana stratēģiskās plānošanas 

procesā būtu jāpieskaņo pīlāram „Globālās 

problēmas un rūpniecības konkurētspēja”. 

Tikpat svarīga ir arī sadarbība ar otro 

pīlāru un uzdevumiem, kas vēl ir izstrādes 

procesā, turklāt ir svarīgi izveidot 

uzdevumu un koordinēšanas pienākumu 
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bez grūtībām funkcionējošu sadalījumu 

starp EIP (Eiropas Inovācijas padomi) un 

EIT, lai nepieļautu pārklāšanos.  

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Eiropa ir humānisma tradīciju 

šūpulis. Tāpēc ar pamatprogrammu 

„Apvārsnis Eiropa” būtu jāatbalsta 

pētniecība sociālo zinātņu un humanitāro 

disciplīnu laukā, nodrošinot vismaz vienu 

intervences jomu visās otrā pīlāra kopās, 

jo īpaši tajās, kas rada zināšanas 

fundamentālo un lietišķo pētījumu ceļā 

un kas veicina jaunu starpdisciplīnu 

pētniecības jomu veidošanos, pateicoties 

jauniem būtiskiem pierādījumiem vai 

jaunām metodēm. Šāda mērķtiecīga rīcība 

palīdzēs radīt jaunas darbvietas, veicināt 

dziļāku analīzi un labāku izpratni par 

migrāciju un ar to saistītajām problēmām, 

kā arī stiprināt materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā 

ar mērķi veidot iekļaujošu, izglītotu un 

radošu sabiedrību. 

 

Grozījums Nr.  20 

 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ar mērķi nostiprināt zinātnes un 

sabiedrības saikni un maksimalizēt 
ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai pilsoņi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas jāiesaista un 

jāiekļauj atbildīgas pētniecības un 

inovācijas darbu sarakstu un satura 

kopīgā izstrādē un izveidē, veicinot 

izglītošanu zinātnes jautājumos, padarot 

(26) Ar mērķi veidot ciešāku saikni 

starp zinātni un sabiedrību un nodrošināt 

maksimālu ieguvumu no to mijiedarbības 

pamatprogrammai būtu jāuzrunā un 

jāpiesaista iedzīvotāji un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, lai kopīgi 

plānotu un izstrādātu atbildīgas 

pētniecības un inovācijas rīcības 

programmas un izplatītu to rezultātus, 
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zinības publiski pieejamas un atvieglinot 

pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju dalību tās pasākumos. Tas 

jādara visā pamatprogrammā un ar daļā 

„Eiropas Pētniecības telpas stiprināšana” 

tam īpaši domātiem pasākumiem. Pilsoņu 

un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

pētniecībā un inovācijā jāsajūdz ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Pamatprogrammai arī 

jācenšas novākt šķēršļus un veicināt 

sinerģiju starp zinātni, tehnoloģiju, kultūru 

un humanitārajām disciplīnām un mākslu, 

lai panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti. 

veicinātu izglītošanu zinātnes, 

tehnoloģijas, inženierijas, mākslas, 

sociālo un humanitāro zinātņu jomās un 

uzņēmējdarbības jautājumos, nodrošinātu 

zinātnes atziņu publisku pieejamību un 

atvieglotu iedzīvotājiem un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām iespējas 

piedalīties pamatprogrammas pasākumos. 

Tas būtu jādara visā pamatprogrammā un 

ar tam īpaši domātiem pasākumiem, kas 

iekļauti daļā „Eiropas Pētniecības telpas 

stiprināšana”. Iedzīvotāju un pilsoniskās 

sabiedrības iesaistīšanās pētniecībā un 

inovācijā būtu jāpanāk sasaistē ar 

sabiedrības informēšanas darbībām, lai 

veidotu un uzturētu sabiedrības atbalstu 

pamatprogrammai. Ar pamatprogrammu 

arī jācenšas likvidēt šķēršļus un veicināt 

straujāku sinerģijas veidošanos starp 

zinātni, tehnoloģiju, kultūru un mākslu, lai 

panāktu jaunu ilgtspējīgas inovācijas 

kvalitāti, tādēļ, piemēram, iedibinot 

atbilstošu mijiedarbību ar programmu 

„Radošā Eiropa”. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pamatprogrammas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jācenšas izbeigt 

dzimumu nevienlīdzību un sekmēt sieviešu 

un vīriešu līdztiesību pētniecībā un 

inovācijā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. un 3. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 8. pantu. 

Dzimuma aspekts adekvāti jāiestrādā 

pētniecības un inovācijas saturā un jāievēro 

visos pētniecības cikla posmos. 

(28) Ar pasākumiem, kas izstrādāti 

pamatprogrammas ietvaros, būtu jācenšas 

izbeigt dzimumu nevienlīdzību, piedāvāt 

iespējas darbu veiksmīgāk apvienot ar 

ģimenes dzīvi, pētniecībā un inovācijā 
sekmēt sieviešu un vīriešu līdztiesību un 

nodrošināt, ka minētajos procesos var 

piedalīties pētnieki ar invaliditāti un ka 

viņiem ir pieejamas zinātnieku aprindas 

un amati ar lēmumu pieņemšanas 

pilnvarām pētniecības jomā, saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 2. un 

3. pantu un Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 8. pantu. Minētie aspekti būtu 

adekvāti jāiestrādā pētniecības un 

inovācijas saturā un pēc tiem jāvadās visos 
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pētniecības cikla posmos. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

37.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (37a) Ietekmes ziņā nopietni būtu 

jāapsver arī sociālekonomiskā 

ekspluatācija un atklātība visplašākajā 

nozīmē, un vērtēšanas komisiju sastāvam 

ir jābūt pēc iespējas līdzsvarotākam, cita 

starpā arī ģeogrāfiskā griezumā. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pamatprogramma tiek īstenota no 

2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 

31. decembrim. 

 

Grozījums Nr.  24 

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. Vispārīgais pamatprogrammas 

mērķis ir nodrošināt, lai Savienības 

investīcijas pētniecībā un inovācijā 

ietekmētu zinātni, ekonomiku, kultūru un 

sabiedrību, tā cenšoties nostiprināt 

Savienības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi 

un veicināt tās konkurētspēju, cita starpā 

arī rūpniecībā, īstenot Savienības 

stratēģiskās prioritātes un palīdzēt risināt 

globālas problēmas, tostarp sasniegt 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas konkrētie mērķi ir 

šādi: 

2. Programmai ir šādi konkrēti 

mērķi: 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) atbalstīt Savienības pētniecības 

jomas dalībnieku centienus un rosināt 

labu sadarbību. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmu veido vairākas daļas, 

kas aprakstītas turpmāk un kas sekmē 

3. pantā minētā galvenā un konkrēto 

mērķu sasniegšanu. 

1. Pamatprogramma palīdz sasniegt 

3. pantā minēto vispārīgo mērķi un 

konkrētos mērķus, un tai ir šādas daļas. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kopa „Iekļaujoša un droša 

sabiedrība”; 

(b) kopa „Iekļaujoša, izglītota un 

radoša sabiedrība”; 
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Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 9. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Programma nodrošina dzimumu 

līdztiesības efektīvu veicināšanu un 

dzimuma aspekta integrēšanu pētniecības 

un inovācijas saturā. Atkarībā no stāvokļa 

attiecīgajā pētniecības un inovācijas jomā 

īpaša uzmanība jāvelta dzimumu līdzsvara 

nodrošināšanai vērtēšanas komisijās un 

struktūrās, piemēram, ekspertu grupās. 

9. Programma nodrošina dzimumu 

līdztiesības efektīvu veicināšanu, tādēļ cita 

starpā piedāvājot iespējas darbu 

veiksmīgāk apvienot ar ģimenes dzīvi, un 

dzimuma aspekta integrēšanu pētniecības 

un inovācijas saturā. Atkarībā no stāvokļa 

attiecīgajā pētniecības un inovācijas jomā 

īpaša uzmanība tiek veltīta pieejamības un 

dzimumu līdzsvara nodrošināšanai visās 

pamatprogrammas dažādajās daļās un jo 

īpaši vērtēšanas komisijās un struktūrās, 

piemēram, ekspertu grupās. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) attiecīgā gadījumā veicina 

teritoriālu inovācijas ekosistēmu 

veidošanos, lai nodrošinātu pozitīvu 

ietekmi uz Savienības teritorijām un 

iedzīvotājiem. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām saistībām, elastīgumu, 

saskanīgumu un komplementaritāti ar 

Savienības, vietējām, reģionālām, valsts un 

(b) ievēro principus attiecībā uz 

Savienības nodrošinātu pievienoto vērtību, 

pārredzamību, atklātību, ietekmi, sviras 

efektu, visu iesaistīto pušu ilgtermiņa 

finansiālajām saistībām, elastīgumu, 

konsekvenci, datu aizsardzību un 

papildinošu mijiedarbību ar Savienības, 
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starptautiskām iniciatīvām; vietējām, reģionālām, valsts un 

starptautiskām iniciatīvām; 

 

Grozījums Nr.  32 

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 

salīdzināmās 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. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) EUR 16 600 000 000 Eiropas 

Pētniecības padomei; 

(1) EUR 20 400 000 000 Eiropas 

Pētniecības padomei; 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 6 800 000 000 Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

(2) EUR 11 300 000 000 Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) EUR 2 400 000 000 pētniecības 

infrastruktūrām; 

(3) EUR 3 900 000 000 pētniecības 

infrastruktūrām; 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) EUR 2 800 000 000 kopai 

„Iekļaujoša un droša sabiedrība”; 

(2) EUR 3 300 000 000 kopai 

„Iekļaujoša, izglītota un radoša 

sabiedrība”; 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pētījumu datu atbildīgu pārvaldību 

nodrošina atbilstoši FAIR principiem 

„sameklējamība”, „pieejamība”, 

„sadarbspēja” un „atkalizmantojamība” 

2. Pētījumu datu atbildīgu pārvaldību 

nodrošina atbilstoši FAIR principiem 

„sameklējams”, „pieejams”, 

„savietojams”, „atkārtoti izmantojams” un 

ņemot vērā visus attiecīgos Savienības 

tiesību aktus par datu aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ētikas pārbaužu veikšanā atbalstu sniedz 

ētikas eksperti. 

Ētikas pārbaudes tiek veiktas ar 

neatkarīgu un tieši šīm vajadzībām 

izraudzītu ētikas ekspertu atbalstu. 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, dara visu iespējamo, lai 

izmantotu savus rezultātus, jo īpaši 

Savienībā. Rezultātus var izmantot tiešā 

veidā saņēmēji vai netieši, jo īpaši, 

nododot īpašumtiesības uz rezultātiem un 

piešķirot rezultātu izmantošanas licences 

saskaņā ar 36. pantu. 

Saņēmēji, kas saņēmuši Savienības 

finansējumu, izmanto savus rezultātus, 

lielākoties Savienībā. Šāda rezultātu 

izmantošana var būt tieša, ja to dara paši 

saņēmēji, vai netieša, sevišķi tad, ja 

īpašumtiesības uz rezultātiem tiek nodotas 

un rezultātu izmantošanai tiek piešķirtas 

licences saskaņā ar 36. pantu.  

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja, neraugoties uz to, ka saņēmējs dara visu 

iespējamo, lai panāktu savu rezultātu tiešu 

vai netiešu izmantošanu, rezultāti netiek 

izmantoti dotācijas nolīgumā minētā 

konkrētā termiņā, saņēmējs izmanto 

dotācijas nolīgumā norādītu piemērotu 

tiešsaistes platformu, lai atrastu 

ieinteresētās personas šo rezultātu 

izmantošanai. Ja tas ir pamatoti, pēc 

saņēmēja pieprasījuma šo pienākumu var 

atcelt. 

Ja, neraugoties uz to, ka saņēmējs dara visu 

iespējamo, lai panāktu savu rezultātu tiešu 

vai netiešu izmantošanu, rezultāti tomēr 

netiek izmantoti dotācijas nolīgumā 

noteiktajā termiņā, saņēmējs izmanto 

attiecīgu dotācijas nolīgumā norādītu 

tiešsaistes platformu, lai atrastu šo 

rezultātu izmantošanā ieinteresētas 

personas. Pēc saņēmēja pienācīgi 

pamatota pieprasījuma no šī pienākuma 

izpildes var atbrīvot. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Darba programmā var paredzēt papildu 

pienākumus, kuri jāizpilda, lai varētu 

izmantot Eiropas atvērtās zinātnes mākoni 

nolūkā uzglabāt datus un piešķirt piekļuvi 

pētījumu datiem. 

Darba programmā var paredzēt papildu 

pienākumus, kuri jāizpilda, lai varētu 

izmantot Eiropas atvērtās zinātnes mākoni 

nolūkā uzglabāt datus un piešķirt piekļuvi 

pētījumu datiem, ar nosacījumu, ka tiek 
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ievēroti visi attiecīgie Savienības tiesību 

akti par datu aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 6. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja vien darba programmā nav paredzēts 

citādi, priekšlikumos iekļauj plānu par 

rezultātu izmantošanu un izplatīšanu. Ja 

paredzētā izmantošana nozīmē produkta 

vai procesa izstrādi, radīšanu, ražošanu un 

tirdzniecību, vai pakalpojuma izveidi un 

sniegšanu, plānā iekļauj šādas 

izmantošanas stratēģiju. Ja plānā paredzēts, 

ka izmantošana notiks galvenokārt trešās 

valstīs, kuras nav asociētās valstis, tiesību 

subjekti paskaidro, kā šāds izmantojums 

joprojām atbilst Savienības interesēm. 

Ja vien darba programmā nav paredzēts 

citādi, priekšlikumos iekļauj plānu par 

rezultātu izmantošanu un izplatīšanu. Ja 

paredzētā izmantošana nozīmē produkta 

vai procesa izstrādi, radīšanu, ražošanu un 

tirdzniecību vai pakalpojuma izveidi un 

sniegšanu, plānā iekļauj šādas 

izmantošanas stratēģiju. Ja plānā paredzēts, 

ka izmantošana notiks galvenokārt trešās 

valstīs, kuras nav asociētās valstis, tiesību 

subjekti pamato, kā šāda izmantošana 

tomēr atbilst Savienības interesēm. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

237. panta 3. punkta, ārējos ekspertus var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir pamatoti un 

izraudzīšanās notiek pārredzami. 

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

237. panta 3. punkta, ad hoc komisija, 

kuras sastāvā ir visas iesaistītās personas, 

ārējos ekspertus izņēmuma kārtā var 

izraudzīties bez uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, ja tas ir pamatoti un ja 

izraudzīšanās notiek pārredzami un 

vienprātīgi. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu 

attiecībā uz V pielikuma grozījumiem, lai 

papildinātu vai grozītu ietekmes ceļu 

rādītājus un vajadzības gadījumā noteiktu 

atsauces vērtības un mērķrādītājus. 

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

50. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

groza V pielikumu, lai papildinātu vai 

grozītu ietekmes ceļu rādītājus. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 

Šim nolūkam Savienības līdzekļu 

saņēmējiem un (attiecīgā gadījumā) 

dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 

prasības. 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 

Tādēļ Savienības līdzekļu saņēmējiem un 

attiecīgajām dalībvalstīm ir jāpilda 

samērīgas ziņošanas prasības. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas izvērtēšanu veic 

savlaicīgi, lai tās rezultātus varētu ņemt 

vērā lēmumu pieņemšanas procesā 

attiecībā uz programmu, tai sekojošo 

programmu un citām iniciatīvām, kas 

attiecas uz pētniecību un inovāciju. 

1. Komisija nodrošina 

pamatprogrammas regulāru uzraudzību 

un ārēju izvērtēšanu. Uzraudzību pār 

pamatprogrammas izpildi tā īsteno katru 

gadu, sekojot snieguma rādītājiem 

saskaņā ar 45. panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Līdz ar regulāru 

pamatprogrammas uzraudzību Komisija 

sagatavo starpposma izvērtēšanas 

ziņojumu, balstoties uz ārēju un 

neatkarīgu novērtējumu, kura pamatā ir 

saskaņoti katras programmas daļas, 

darbības veida un īstenošanas mehānisma 

vērtējumi, kas iegūti pēc vienotiem 

vērtēšanas kritērijiem un standarta 

metodikas. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas starpposma 

izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

kopš programmas īstenošanas sākuma. 

Tajā ietver novērtējumu par iepriekšējo 

pamatprogrammu ilgtermiņa ietekmi, un tā 

veido pamatu, lai vajadzības gadījumā 

koriģētu Programmas īstenošanu. 

2. Ne vēlāk kā 2024. gada 

31. decembrī Komisija 1.a punktā minēto 

starpposma izvērtēšanas ziņojumu 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai. Ziņojums 

ietver iepriekšējo pamatprogrammu 

ilgtermiņa ietekmes novērtējumu. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Programmas īstenošanas beigās, 

bet ne vēlāk kā četrus gadus no 1. pantā 

norādītā termiņa beigām, Komisija 

pabeidz programmas galīgo izvērtēšanu. 

Tajā ietver iepriekšējo pamatprogrammu 

ilgtermiņa ietekmes novērtējumu. 

3. Balstoties uz ārēju un neatkarīgu 

galīgo novērtējumu, Komisija izstrādā 

pamatprogrammas galīgo izvērtēšanas 

ziņojumu, kurā izanalizē tās ilgtermiņa 

ietekmi un ilgtspēju. Ziņojums arī ietver 

iepriekšējo pamatprogrammu ilgtermiņa 

ietekmes novērtējumu. 

 



 

PE625.305v02-00 374/385 RR\1170302LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai 

paziņo šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 

saviem apsvērumiem. 

4. Ne vēlāk kā 2030. gada 

31. decembrī Komisija 3. punktā minēto 

galīgo izvērtēšanas ziņojumu iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Eiropas Pētniecības padome: 

nodrošina pievilcīgu un elastīgu 

finansējumu, lai atsevišķi talantīgi un 

radoši pētnieki un to komandas varētu 

darboties visdaudzsološākajās zinātnes 

avangarda jomās, pamatojoties uz 

Savienības mēroga konkurenci. 

(a) Eiropas Pētniecības padome: 

nodrošina pievilcīgu un elastīgu 

finansējumu, lai atsevišķi talantīgi un 

radoši pētnieki un to komandas varētu 

darboties visdaudzsološākajās zinātnes 

avangarda jomās, pamatojoties uz 

konkurenci Savienības mērogā un uz 

lēmumu pieņemšanas pilnīgu autonomiju. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības: nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām un prasmēm, izmantojot 

mobilitāti un apmaiņu pāri robežām, starp 

nozarēm un disciplīnām, kā arī strukturē un 

uzlabo pieņemšanas darbā, mācību un 

karjeras izaugsmes sistēmas institucionālā 

un valstu līmenī; tādējādi Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 

palīdz veidot Eiropas izcilās pētniecības 

(b) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktās darbības: nodrošina pētniekus ar 

jaunām zināšanām, prasmēm un 

kompetenci, izmantojot mobilitāti un 

apmaiņu pāri robežām, starp nozarēm un 

disciplīnām, kā arī strukturē un uzlabo 

pieņemšanas darbā, mācību un karjeras 

izaugsmes sistēmas institucionālā un valstu 

līmenī; tādējādi Marijas Sklodovskas-Kirī 

vārdā nosauktās darbības palīdz veidot 
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vides pamatu, veicinot nodarbinātību, 

izaugsmi un investīcijas un risinot esošās 

un gaidāmās problēmas sabiedrībā. 

Eiropas izcilās pētniecības vides pamatu, 

veicinot nodarbinātību, izaugsmi un 

investīcijas un risinot esošās un gaidāmās 

problēmas sabiedrībā. 

 

Grozījums Nr.  53 

 

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: atbalsts izcilībai, 

nodrošinot pētnieku mobilitāti pāri 

robežām, nozarēm un disciplīnām; jaunu 

prasmju veicināšana, veicot pētnieku izcilu 

apmācību; cilvēkkapitāla un prasmju 

pilnveides stiprināšana visā Eiropas 

pētniecības telpā; sinerģijas uzlabošana un 

atvieglošana; saiknes ar sabiedrību 

veicināšana. 

Intervences jomas: atbalsts izcilībai, 

nodrošinot pētnieku mobilitāti (cita starpā 

arī vidēja termiņa un ilgtermiņa 

mobilitāti) pāri robežām, nozarēm un 

disciplīnām; jaunu prasmju, kompetences 

un zināšanu veicināšana, veicot pētnieku 

izcilu apmācību; cilvēkkapitāla un prasmju 

pilnveides stiprināšana visā Eiropas 

pētniecības telpā; sinerģijas uzlabošana un 

atvieglošana; saiknes ar sabiedrību 

veicināšana. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar katru kopu tiks sekmēti vairāki IAM; un 

daudzus IAM atbalsta vairāk nekā viena 

kopa. 

Ar katru kopu tiks sekmēti vairāki IAM; un 

daudzus IAM atbalsta vairāk nekā viena 

kopa. Katrā kopā ir intervences joma, kas 

paredzēta tieši sociālo zinātņu un 

humanitāro disciplīnu ieguldījumam šajā 

kopā. 

 

Grozījums Nr.  55 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kopa „Iekļaujoša un droša 

sabiedrība”; Eiropas demokrātijas vērtību, 

tostarp tiesiskuma un pamattiesību, 

stiprināšana, mūsu kultūras mantojuma 

aizsardzība un iekļaušanu un izaugsmi 

sekmējošu sociāli ekonomisku pārmaiņu 

veicināšana, reaģējot uz problēmām, ko 

rada pastāvīgs drošības apdraudējums, arī 

kibernoziegumi, un dabas un cilvēka 

izraisītas katastrofas. 

(b) kopa „Iekļaujoša, izglītota un 

radoša sabiedrība”; mērķi: nostiprināt 

Eiropas demokrātijas vērtības, tostarp 

tiesiskumu un pamattiesības; panākt 

lielāku sabiedrības līdzdalību, tādēļ 

popularizējot e-demokrātijas rīkus un 

plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes 

iniciatīvas; veidot un sargāt mūsu kultūru 

un kultūras mantojumu; jo īpaši atbalstīt 

pētniecības un inovācijas pasākumus, ar 

kuriem ir iecerēts digitālajā jomā attīstīt 

māksliniecisku pētniecību un izstrādāt 

IKT tehnoloģijas gan materiālā, gan 

nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšanai un digitalizēšanai; izvērtēt 

kultūras un radošo nozaru potenciālu; 

sekmēt ilgtspējīgas sociālekonomiskas 

pārmaiņas, kas veicina pieejamību, 

iekļaušanu un izaugsmi, cita starpā 

sekmējot arī ar migrācijas pārvaldību un 
migrantu integrāciju saistītu pētniecību.  

 

Grozījums Nr.  56 

 

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas izmaiņas; 

pret katastrofām noturīga sabiedrība; 

aizsardzība un drošība; kiberdrošība. 

Intervences jomas: demokrātija, 

e-demokrātija un pamattiesības; kultūra 

un kultūras mantojums; plašsaziņas 

līdzekļu lietotprasme; izglītība; 

sociālekonomiskas pārmaiņas; kultūras 

un radošās nozares un sektori; visu 

produktu un pakalpojumu (tostarp 

izglītības, kultūras preču un 

pakalpojumu, materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma) pieejamība 

personām ar invaliditāti. 

 

Grozījums Nr.  57 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) kopa „Digitālā joma un 

rūpniecība”; spēju stiprināšana un Eiropas 

suverenitātes nodrošināšana, galvenokārt 

panākot tehnoloģiju izmantošanu 

digitalizācijas un ražošanas nolūkiem un 

kosmosa tehnoloģijās, veidojot 

konkurētspējīgu, digitālu, zemas oglekļa 

emisijas un aprites rūpniecību; ilgtspējīgas 

izejvielu piegādes nodrošināšana; 
sasniegumu un inovācijas pamata 

nodrošināšana visu globālo sabiedrības 

problēmu risināšanā. 

(c) kopa „Digitālā joma un 

rūpniecība”; mērķi: nostiprināt spējas un 

garantēt Eiropas suverenitāti svarīgu 

pamattehnoloģiju jomā, lai taisnīgi un 

ētiski īstenotu digitalizāciju un ražošanu, 

un kosmosa tehnoloģijas jomā, lai 

izveidotu konkurētspējīgu, digitālu, 

mazoglekļa, aprites rūpniecību; panākt 

ilgtspējīgu nodrošinājumu ar izejvielām; 

atbalstīt pētniecības pasākumus, kas cieši 

saistīti ar kultūras un radošajām nozarēm 

un sektoriem; nodrošināt pamatu 

sasniegumiem un inovācijai visu globālo 

sabiedrības problēmu risināšanā. 

 

Grozījums Nr.  58 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; progresīvi materiāli; 

mākslīgais intelekts un robotika; nākamās 

paaudzes internets; augstas veiktspējas 

datošana un lielie dati; aprites nozares; 

zemas oglekļa emisijas un „tīra” 

rūpniecība; kosmoss. 

Intervences jomas: ražošanas tehnoloģijas; 

digitālās tehnoloģijas; kultūras un radošās 

nozares — piemēram, paplašinātā 

realitāte/virtuālā realitāte, „iegremdējošā” 

vide, cilvēka un mašīnas saskarnes 

sistēmas, interneta protokols un 

mākoņdatošanas infrastruktūra, 5G, jauni 

plašsaziņas līdzekļi; intelektuālā īpašuma 

tiesību tehnoloģiska pārvaldība; 
progresīvi materiāli; mākslīgais intelekts 

un robotika; blokķēdes tehnoloģija; 

nākamās paaudzes internets; augstas 

veiktspējas datošana un lielie dati; aprites 

nozares; mazoglekļa un „nepiesārņojoša” 

rūpniecība; kosmoss. 

 

Grozījums Nr.  59 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) kopa „Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; cīņa pret klimata pārmaiņām, 

labāk izprotot to cēloņus, attīstības gaitu, 

riskus, ietekmi un iespējas un padarot 

enerģētikas un transporta nozares klimatam 

un videi draudzīgākas, efektīvākas, 

konkurētspējīgākas, viedākas, drošākas un 

izturētspējīgākas. 

(d) kopa „Klimats, enerģētika un 

mobilitāte”; mērķi: cīnīties pret klimata 

pārmaiņām, labāk izzinot to cēloņus, 

norisi, riskus, ietekmi un iespējas un jo 

īpaši pilsētu vidē panākot, ka enerģētikas 

un transporta nozares ir klimatam un videi 

draudzīgas, efektīvākas, 

konkurētspējīgākas, viedākas, drošākas un 

ar lielāku izturētspēju; nodrošināt 

ilgtspējīga kultūras mantojuma 

veidošanos — pētot tādas stratēģijas un 

instrumentus, kas ir nepieciešami, lai šo 

mantojumu saglabātu, tomēr arī sniedzot 

iespēju labāk reaģēt uz mainīgu vidi un 

biežākiem ekstremāliem laikapstākļiem. 

 

Grozījums Nr.  60 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpniecības 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; vieda 

mobilitāte; enerģijas akumulācija; 

Intervences jomas: klimata zinātne un 

risinājumi; energoapgāde; energosistēmas 

un tīkli; dzīvojamās un rūpniecības ēkas 

enerģētikas pārkārtošanas procesā; 

kopienas un pilsētas; rūpniecības 

konkurētspēja transporta nozarē; videi 

draudzīgs transports un mobilitāte; viedās 

pilsētas; viedā mobilitāte; enerģijas 

uzkrāšana; kultūra un kultūras 

mantojums. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – e apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa „Pārtika un dabas resursi”; (e) kopa „Pārtika un dabas resursi”; 
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zemes un jūras dabas un bioloģisko 

resursu aizsardzība, atjaunošana, 

ilgtspējīga pārvaldība un izmantošana, lai 

nodrošinātu pārtikas un uztura 

nodrošinājumu un pāreju uz zemas 

oglekļa emisijas un resursu ziņā efektīvu 

aprites ekonomiku. 

mērķi: aizsargāt, atjaunot, ilgtspējīgi 

apsaimniekot un izmantot zemes un jūras 

dabas un bioloģiskos resursus, lai risinātu 

jautājumu par nodrošinājumu ar pārtiku 
un uzturu un pāreju uz mazoglekļa un 

efektīvas resursu izmantošanas aprites 

ekonomiku, līdztekus veidojot izpratni par 

veselīgu uzturu un attiecīgas izglītojošas 

shēmas. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam optimizēs Programmas 

rezultātus uzlabotas ietekmes 

nodrošināšanai stiprinātā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

Programmas konkrēto mērķu īstenošanu 

atbilstīgi 3. pantam. Veidojot pamatu visai 

Programmai, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas sniegs savu ieguldījumu vairāk 

zināšanās balstītai, inovatīvai un 

dzimumlīdztiesīgai Eiropai, kura globālajā 

konkurencē ieņem līderpozīcijas; tādējādi 

tiks optimizētas valstu stiprās puses un 

potenciāls augstas veiktspējas EPT 

ietvaros visā Eiropā, kur zināšanas un 

augsti kvalificēta darbaspēka aprite notiek 

brīvi, kur informēti iezīvotāji izprot un 

uzticas pētniecības un inovācijas 

rezultātiem un no tiem labumu gūst visa 

sabiedrība, un kur ES politika, jo īpaši 

pētniecības un inovācijas politika, balstās 

uz kvalitatīviem zinātniskiem 

pierādījumiem. 

Ar turpmākajiem pasākumiem šī daļa 

atbilstīgi 4. pantam ļaus optimizēt 

pamatprogrammas rezultātus, lai panāktu 

lielāku ietekmi spēcīgākā Eiropas 

pētniecības telpā. Tā arī atbalstīs citu 

pamatprogrammas konkrēto mērķu 

īstenošanu, kā tas izklāstīts 3. pantā. 

Būdama visas pamatprogrammas 

stūrakmens, šī daļa atbalstīs pasākumus, 

kas palīdzēs veidot vairāk zināšanās 

balstītu, novatoriskāku un dzimumiem 

līdztiesīgāku Eiropu, kura globālajā 

konkurencē ieņem līderpozīcijas, un 

tādējādi tiks optimizētas valstu 

priekšrocības un iespējas visas Eiropas 

mērogā labi funkcionējošā Eiropas 

pētniecības telpā (EPT), kur zināšanu un 

augsti kvalificēta darbaspēka aprite notiek 

brīvi, kur informēti iedzīvotāji izprot 

pētniecības un inovācijas rezultātus un 

tiem uzticas un kur labumu no tiem gūst 

visa sabiedrība, un kur ES politika, jo īpaši 

pētniecības un inovācijas politika, balstās 

uz kvalitatīviem zinātniskiem 

pierādījumiem. Ir nodrošināts, ka strauji 

veidojas sasaiste ar Eiropas augstākās 

izglītības telpu, lai popularizētu rezultātus 

un sekmētu vienotas enerģijas potenciāla 

veidošanos starp visām pētnieku 

komandām. 
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Grozījums Nr.  63 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 5. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Mācību un mobilitātes darbība: 

darbība, kas vērsta uz pētnieku prasmju, 

zināšanu un karjeras izredžu uzlabošanu, 

izmantojot mobilitāti starp valstīm un 

vajadzības gadījumā starp nozarēm vai 

disciplīnām. 

– Mācību un mobilitātes darbība: 

darbība, kas vērsta uz pētnieku 

kompetences, prasmju, zināšanu un 

karjeras izredžu uzlabošanu, izmantojot 

mobilitāti starp valstīm un vajadzības 

gadījumā starp nozarēm vai disciplīnām; 

atbalsts gados jauniem pētniekiem un 

talantīgiem jauniešiem un digitālo spēju 

veidošana. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ESF+ var izplatīt un efektīvi 

izmantot Programmas atbalstītās 

inovatīvās mācību programmas, īstenojot 

valstu vai reģionālās programmas, lai 

nodrošinātu cilvēkiem prasmes un 

kompetences, kas tiem būs nepieciešamas 

darbam nākotnē; 

(a) ESF+ var izplatīt un efektīvi 

izmantot pamatprogrammas atbalstītās 

inovatīvās mācību programmas, īstenojot 

valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 

programmas, lai nodrošinātu cilvēkiem īsto 

prasmju, kompetences un zināšanu 

komplektu, kas viņiem būs nepieciešams 

darbam nākotnē; 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Sinerģija ar programmu „Radošā 

Eiropa” nodrošinās: 

 (a) ka atbalstāmo darbību veidi, to 

paredzamie rezultāti un intervences loģika 

ir dažādi un spēj papildinoši 
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mijiedarboties, jo programma „Radošā 

Eiropa” atbalsta inovāciju konkrētās 

tematiskās nozarēs, kuras ietilpst 

pamatprogrammas darbības jomā 

(piemēram, kultūras mantojums un 

kultūras un radošās nozares); 

 (b) ar programmu „S+T+ARTS” tiks 

strādāts spēcīgāk, lai panāktu krustenisku 

mijiedarbību starp kultūras un radošajām 

nozarēm (jo īpaši mākslas nozari) un 

inovāciju rūpniecībā un sabiedrībā; 

 (c) abu programmu resursi kopumā 

tiek izmantoti, lai atbalstītu pasākumus, 

kas paredzēti kultūras un radošo nozaru 

stiprināšanai un modernizācijai. 

 

Grozījums Nr.  66 

 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 9. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Programma un Erasmus 

programma sekmē izglītības un 

pētniecības integrāciju, uzlabojot augstākās 

izglītības iestāžu spēju formulēt un izveidot 

kopīgas izglītības, pētniecības un 

inovācijas stratēģijas, papildināt mācības 

ar jaunākajiem atklājumiem un praksēm 

pētniecībā, lai nodrošinātu visiem 

studentiem un augstākās izglītības 

personālam, īpaši pētniekiem, aktīvu 

pētniecības pieredzi un atbalstītu citus 

pasākumus, kas integrē augstāko izglītību, 

pētniecību un inovāciju. 

(b) Pamatprogramma un programma 

„Erasmus” sekmē izglītības un pētniecības 

integrāciju, uzlabojot universitāšu un 

augstākās izglītības iestāžu spēju formulēt 

un izveidot kopīgas izglītības, pētniecības 

un inovācijas stratēģijas (universitāšu 

sadraudzība kopīgu pētniecības 

doktorantūru veidošanai), papildināt 

mācību un zināšanu ieguves procesu ar 

jaunākajiem pētniecības atklājumiem un 

praksi, piedāvāt visiem studentiem un 

augstākās izglītības personālam, jo īpaši 

pētniekiem, aktīvu pētniecības pieredzi un 

individuālas mobilitātes iespējas (cita 

starpā arī vidēja termiņa un ilgtermiņa 

mobilitātes iespējas — ar atbilstošu 

finansējumu) un atbalstīt citus 

pasākumus, kas integrē augstāko izglītību, 

pētniecību un inovāciju. Pamatprogramma 

kopā ar programmu „Erasmus+” arī 

rosina mijiedarbību un sadarbību, kas 

pētniecības struktūras vieno ar 

vidusskolām vecāko klašu līmenī.  
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