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GROZĪJUMI Nr. 12–19

Ziņojuma projekts (PE400.381v02-00)
Paul Rübig
Kopienas dalība vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras 
mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus MVU

Lēmuma priekšlikums (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Grozījums Nr. 12
10.a apsvērums (jauns)

(10a) Pasākumi kopīgās programmas 
Eurostars īstenošanai ir galvenokārt 
pētniecības un attīstības darbības, ko veic 
viens vai vairāki pētniecībā un attīstībā 
iesaistīti MVU, kuri dibināti ES dalībvalstīs 
vai citās programmas īstenošanā 
iesaistītajās valstīs. Katram projektam, ko 
konkursa kārtībā izvēlas pēc uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus, pētniecībā un 
attīstībā iesaistītiem MVU kopīgi jāveic 
vismaz 50 % no konkrētā projekta 
pētniecības un attīstības darbībām.

Or. en
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Pamatojums

Pārāk daudzi pētniecībā un attīstībā iesaistīti MVU nekvalificējas atbalsta saņemšanai, jo 
saskaņā ar attiecīgo pantu noteikumiem MVU ir jāsedz 50 % no projekta izmaksām. 
Apsvērumos iekļaujot norādi uz 50 % ieguldījumu, augsta līmeņa grupu rosina dot priekšroku 
tiem MVU, kuri sedz vismaz 50 % no projekta izmaksām, taču tai jādod arī iespēja izņēmuma 
kārtā izvēlēties vairāk uz tirgu orientētus MVU.

Grozījumu iesniedza Dragoş Florin David

Grozījums Nr. 13
20. apsvērums

(20) Lai varētu faktiski īstenot kopīgo 
programmu Eurostars, īpašajai īstenošanas 
struktūrai jāpiešķir finansiālais atbalsts 
trešām personām, kuras pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā 
izraudzītas dalībai kopīgajā programmā 
Eurostars.

(20) Lai varētu faktiski īstenot kopīgo 
programmu Eurostars, īpašajai īstenošanas 
struktūrai jāpiešķir finansiālais atbalsts 
trešām personām, kuras pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā 
izraudzītas dalībai kopīgajā programmā 
Eurostars un sarindotas prioritārā secībā, 
ko nosaka konkursa noteikumiem 
atbilstoša priekšlikuma iesniegšanas 
datums. 

Or. ro

Pamatojums

Eurostars programmai jādarbojas pārredzami un bez birokrātijas, un tas jāpanāk, nosakot 
vienreizēju maksājumu vai vienotas likmes maksājumu.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 14
27.a apsvērums (jauns)

(27a) Kopīgās programmas Eurostars 
īstenošanas pārraudzība jāveic rentabli, 
neradot lieku apgrūtinājumu programmā 
iesaistītajiem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. Jānosaka skaidras un 
atbilstīgas prasības tā, lai katrs uzņēmums, 
pamatojoties uz savu darbību, var viegli 
atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. 
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Or. sv

Grozījumu iesniedza Dragoş Florin David

Grozījums Nr. 15
27.a apsvērums (jauns)

(27a) Komisijai ir jāizveido datubāze, kurā 
apkopoti projektu īstenošanas rezultāti, un 
jānodrošina, lai šī informācija ir pastāvīgi 
pieejama vismaz divus gadus.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi izveidot Eiropas pētniecības un jauninājumu datubāzi.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 16
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja 2. punktā minētais novērtējums 
liecina, ka kritēriji atbalsta sniegšanai ir 
pārāk stingri, jo atbalstu saņem 
nepietiekams skaits priekšlikumu, Komisija 
un īpašā īstenošanas struktūra groza 
4. pantā minēto vispārējo nolīgumu un 
maina šos kritērijus. Vienkāršots 
regulējums, par ko nolemts attiecībā uz 
uzņēmumu administratīvo slogu, Komisijai 
jāpiemēro, arī sazinoties ar šajos 
jautājumos ieinteresētajām personām.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 17
I pielikuma II sadaļas „Pasākumi” 2. punkts
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(2) To lielāko daļu īsteno pētniecībā un 
attīstībā iesaistīts(-i) MVU, kuram(-iem) 
jāsedz vismaz 50 % no projekta izmaksām, 
kuras saistītas ar pētniecību un attīstību. Ja 
tas nepieciešams projekta īstenošanai, par 
nelielu projekta daļu var slēgt apakšlīgumus. 

(2) To lielāko daļu īsteno pētniecībā un 
attīstībā iesaistīts(-i) MVU. Katra projekta 
īstenošanai pētniecībā un attīstībā 
iesaistītiem MVU kopīgi jāveic vismaz 50 % 
no konkrētā projekta pētniecības un 
attīstības darbībām. Ja tas nepieciešams 
projekta īstenošanai, par nelielu projekta 
daļu var slēgt apakšlīgumus.

Or. en

Pamatojums

Kopīgā programma Eurostars ir paredzēta pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU. To 
īstenojot, sniegs finansiālu atbalstu šādu MVU sagatavotiem un īstenotiem projektiem. 
Septītajā pamatprogrammā jau ir paredzētas īpašas darbības MVU, kuriem nav pētniecības 
veiktspējas vai tā ir niecīga, proti, īpašajā programmā „Iespējas” ir iekļauta „pētniecība 
MVU vajadzībām”. Tāpēc viena no Eurostars galvenajām prasībām ir — pētniecībā un 
attīstībā iesaistītiem MVU, kuri piedalās programmas īstenošanā, ir jāspēj pašiem veikt 
lielāko daļu pētniecības un attīstības darba, protams, arī sadarbībā ar citiem partneriem, kas 
var būt citi MVU, lielie uzņēmumi, pētniecības iestādes vai akadēmiskās augstskolas. Ir 
svarīgi norādīt, ka vismaz 50 % no konkrētā projekta pētniecības un attīstības darbībām ir 
jāveic kopīgi programmas dalībnieku — pētniecībā un attīstībā iesaistītu MVU — grupai, 
nevis katram atsevišķam MVU.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Grozījums Nr. 18
I pielikuma II sadaļas „Pasākumi” 2. punkts

(2) To lielāko daļu īsteno pētniecībā un 
attīstībā iesaistīts(-i) MVU, kuram(-iem) 
jāsedz vismaz 50 % no projekta izmaksām, 
kuras saistītas ar pētniecību un attīstību. Ja 
tas nepieciešams projekta īstenošanai, par 
nelielu projekta daļu var slēgt apakšlīgumus. 

(2) To lielāko daļu īsteno pētniecībā un 
attīstībā iesaistīts(-i) MVU. Ja tas 
nepieciešams projekta īstenošanai, par 
nelielu projekta daļu var slēgt apakšlīgumus.

Or. en

Pamatojums

Pārāk daudzi pētniecībā un attīstībā iesaistīti MVU nekvalificējas atbalsta saņemšanai, jo 
MVU ir jāsedz 50 % no projekta izmaksām. Apsvērumos iekļaujot norādi uz 50 % 
ieguldījumu, augsta līmeņa grupu rosina dot priekšroku tiem MVU, kuri sedz vismaz 50 % no 
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projekta izmaksām, taču tai jādod arī iespēja izņēmuma kārtā izvēlēties vairāk uz tirgu 
orientētus MVU.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 19
I pielikuma IV sadaļas „Programmas īstenošana" 1.a daļa (jauna)

Īpašā īstenošanas struktūra veic attiecīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu atpazīstamību 
Kopienas ieguldījumam gan kopīgās 
programmas Eurostars, gan atsevišķu tās 
projektu īstenošanā, cita starpā arī 
izmantojot Kopienas logotipu visos 
materiālos, kas publicēti saistībā ar kopīgo 
programmu Eurostars.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības ieguldījumam jābūt redzamam.
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