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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas dalību 
vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir 
atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus MVU
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0514),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 169. pantu un 172. panta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0281/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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. Šāda 
finansiāla atbalsta piešķiršanai trešām 
personām un tā maksājumiem jābūt 
pārredzamiem un nebirokrātiskiem.
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Grozījums Nr. 2
19. apsvērums

(19) Atbilstīgi starp Kopienu un īpašo 
īstenošanas struktūru noslēdzamā nolīguma 
noteikumiem Kopienai jābūt tiesīgai 
samazināt savu finansiālo ieguldījumu, ja 
kopīgo programmu Eurostars īsteno 
nepienācīgi, daļēji vai novēloti vai ja 
iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās 
valstis kopīgo programmu Eurostars
nefinansē vai finansē daļēji vai novēloti.

(19) Atbilstīgi starp Kopienu un īpašo 
īstenošanas struktūru noslēdzamā nolīguma 
noteikumiem Kopienai jābūt tiesīgai 
samazināt vai aizturēt savu finansiālo 
ieguldījumu, ja kopīgo programmu 
Eurostars īsteno nepienācīgi, daļēji vai 
novēloti vai ja iesaistītās dalībvalstis un 
pārējās iesaistītās valstis kopīgo 
programmu Eurostars nefinansē vai 
finansē daļēji vai novēloti.

Grozījums Nr. 3
20.a apsvērums (jauns)

(20a) Kad veikta atbalsta saņemšanai 
pieteikto projektu sarindošana prioritārā 
secībā, attiecīgais saraksts ir saistošs 
finansējuma piešķiršanai no Kopienas 
ieguldījuma un no valstu budžeta 
līdzekļiem, kas paredzēti Eurostars 
projektiem. 

Grozījums Nr. 4
27.a apsvērums (jauns)

(27a) Kopīgās programmas Eurostars 
īstenošanas pārraudzībai jābūt rentablai, 
un tā nedrīkst radīt nevajadzīgu slogu 
MVU, kuri piedalās šajā programmā.

Grozījums Nr. 5
2. panta e) apakšpunkts

(e) iesaistītās dalībvalstis un pārējās 
iesaistītās valstis apņemas finansēt kopīgo 
programmu Eurostars un faktiski veic 
attiecīgo finansiālo ieguldījumu, īpaši 
nodrošinot finansējumu projektu 
dalībniekiem, kuri izraudzīti, pamatojoties 
uz kopīgās programmas Eurostars 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

(e) iesaistītās dalībvalstis un pārējās 
iesaistītās valstis apņemas finansēt kopīgo 
programmu Eurostars un faktiski veic 
attiecīgo finansiālo ieguldījumu, īpaši 
nodrošinot finansējumu projektu 
dalībniekiem, kuri izraudzīti, pamatojoties 
uz kopīgās programmas Eurostars 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
nodrošinot, ka maksājumus izmaksā laika 
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periodā, ko noteikusi īpašā īstenošanas 
struktūra;

Pamatojums

Tā kā īpaši MVU smagi cieš no novēlotiem maksājumiem, Kopienai jāizvairās no kavēšanās, 
piemērojot efektīvu pārvaldības sistēmu.

Grozījums Nr. 6
4. pants

Kopienas finansiālā ieguldījuma 
nodrošināšanas kārtību, noteikumus par 
finansiālo atbildību un intelektuālā 
īpašuma tiesībām un sīki izstrādātus 
noteikumus par kārtību, kādā īpašā 
īstenošanas struktūra sniedz finansiālo 
atbalstu trešām personām, nosaka vispārējā 
nolīgumā, kuru noslēdz starp Komisiju, kas 
rīkojas Kopienas vārdā, un īpašo 
īstenošanas struktūru, un gada finansēšanas 
līgumos.

Kopienas finansiālā ieguldījuma 
nodrošināšanas kārtību, noteikumus par 
finansiālo atbildību un intelektuālā 
īpašuma tiesībām un sīki izstrādātus 
noteikumus par kārtību, kādā īpašā 
īstenošanas struktūra sniedz finansiālo 
atbalstu trešām personām, nosaka un 
vajadzības gadījumā pēc novērtēšanas 
koriģē vispārējā nolīgumā, kuru noslēdz 
starp Komisiju, kas rīkojas Kopienas vārdā, 
un īpašo īstenošanas struktūru, un gada 
finansēšanas līgumos.

Pamatojums

Ja pēc diviem gadiem veiktajā novērtēšanā parādās tāda nepieciešamība, vispārējais 
nolīgums ir jākoriģē. 

Grozījums Nr. 7
9. pants

Komisija visu attiecīgo informāciju paziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai. Iesaistītās dalībvalstis un 
pārējās iesaistītās valstis ar īpašās 
īstenošanas struktūras starpniecību tiek 
aicinātas iesniegt Komisijai jebkādu 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Revīzijas 
palātas pieprasītu papildu informāciju par 
īpašās īstenošanas struktūras finanšu 
pārvaldību.

Komisija visu attiecīgo informāciju paziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai. Iesaistītās dalībvalstis un 
pārējās iesaistītās valstis ar īpašās 
īstenošanas struktūras starpniecību pēc 
pieprasījuma iesniedz Komisijai jebkādu 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Revīzijas 
palātas pieprasītu papildu informāciju par 
īpašās īstenošanas struktūras finanšu 
pārvaldību.
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Pamatojums

Ja Eiropas Parlamentam, Padomei vai Revīzijas palātai vajadzīga papildu informācija par 
finanšu pārvaldību, dalībvalstu pienākums ir sniegt šādu informāciju. Tas ir nepieciešams, lai 
turpmāk novērtētu šo programmu.

Grozījums Nr. 8
13. panta 2. punkts

2. Divus gadus pēc kopīgās programmas 
Eurostars uzsākšanas Komisija veic šīs 
programmas starpposma novērtējumu. 
Novērtējumā raksturo kopīgās programmas 
Eurostars īstenošanas kvalitāti un 
efektivitāti, aptverot zinātniskos, 
pārvaldības un finanšu integrācijas 
aspektus, izvērtē panākumus izvirzīto 
mērķu sasniegšanā un iekļauj ieteikumus 
par vispiemērotākajiem veidiem 
integrācijas turpmākai veicināšanai. 
Novērtējuma secinājumus Komisija paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
pievienojot savus apsvērumus un —
attiecīgā gadījumā — priekšlikumus par 
lēmuma grozīšanu.

2. Divus gadus pēc kopīgās programmas 
Eurostars uzsākšanas Komisija veic šīs 
programmas starpposma novērtējumu. 
Novērtējumā raksturo kopīgās programmas 
Eurostars īstenošanas kvalitāti un 
efektivitāti, aptverot zinātniskos, 
pārvaldības un finanšu integrācijas 
aspektus, izvērtē panākumus izvirzīto 
mērķu sasniegšanā un iekļauj ieteikumus 
par vispiemērotākajiem veidiem 
integrācijas turpmākai veicināšanai. 
Novērtēšanas gaitā izvērtē atbilstības 
kritērijus pētniecībā un jauninājumu 
ieviešanā iesaistītajiem MVU, īpaši ņemot 
vērā, cik daudz laika un cik liels gada 
apgrozījuma īpatsvars tiek veltīts 
pētniecībai. Novērtējuma secinājumus 
Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un
Padomei, pievienojot savus apsvērumus un 
— attiecīgā gadījumā — priekšlikumus par 
lēmuma grozīšanu.

Pamatojums

Līdzdalības nosacījumi MVU attiecībā uz pilna laika darbam līdzvērtīgu periodu un 
nosacījumi par ieguldījumiem pētniecībā ir ļoti augsti, tādējādi tikai nedaudzi MVU var 
izpildīt programmas prasības.  Tāpēc vajadzīga novērtēšana pēc diviem gadiem.

Grozījums Nr. 9
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja 2. punktā minētā novērtēšana 
parāda, ka atbilstības kritēriji ir pārāk 
stingri, — tādi, ka atbalsta piešķiršanai 
nav pietiekami daudz priekšlikumu, 
Komisija un īpašā īstenošanas struktūra 
groza 4. pantā minēto vispārējo nolīgumu, 
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lai attiecīgi pielāgotu šos kritērijus.

Grozījums Nr. 10
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, kuram(-iem) 
jāsedz vismaz 25% no projekta izmaksām, 
kuras saistītas ar pētniecību un attīstību. Ja 
tas nepieciešams projekta īstenošanai, par 
nelielu projekta daļu var slēgt 
apakšlīgumus. 

Pamatojums

Pārāk daudz pētniecībā un attīstībā iesaistīto MVU netiek iekļauti 50 % ieguldījuma dēļ.  
Nosakot 25 % robežu, varētu piedalīties arī vairāk uz tirgu orientētu MVU.

Grozījums Nr. 11
I pielikuma V sadaļas „Finansēšanas mehānisms”, „Eurostars projektu finansēšana” 1.a daļa 

(jauna)

Finansiālo atbalstu izmaksā kopsummas 
veidā. Ja kopsummas maksājums nav 
atbilstīgs iesaistīto dalībvalstu programmu 
finansēšanas noteikumiem, priekšroka 
jādod attiecīgā projekta tiešo maksājumu 
nemainīgai procentu likmei (vienotai 
likmei). 

Pamatojums

Eurostars programmai jādarbojas pārredzami un bez birokrātisma, to panākot ar kopsummas 
maksājumu vai vienotas likmes maksājumu.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums attiecas uz Kopienas līdzdalību kopīgā pētniecības un attīstības 
programmā EUROSTARS, ko īsteno vairākas dalībvalstis un asociētās valstis saskaņā ar 
Līguma 169. pantu. 

Šī EUREKA ierosinātā iniciatīva paredzēta, lai atbalstītu pētniecībā un attīstībā iesaistītus 
MVU, kuri, piedaloties starpvalstu projektos, veic uz tirgu orientētu pētniecību. EUROSTARS
ir viena no četrām iniciatīvām, kuras noteiktas Septītās pamatprogrammas īpašajās 
programmās saskaņā ar 169. pantu.

Šī ir kopīga iniciatīva, kurā piedalās 27 valstis, EUREKA tīkls — starpvalstu iniciatīva, kura 
atbalsta uz tirgu orientētu pētniecību un attīstību un jauninājumu projektus visās jomās, — kā 
arī Komisija, sniedzot finansējumu MVU, lai veiktu kopīgu pētījumu projektus, kuri vērsti uz 
starptautisko tirgu.  Programmā apvienota pamatprogrammu centralizēta pārvaldība un
decentralizēts EUREKA tīkls. 

Ieguldījumu EUR 300 miljonu apjomā veikušas 22 dalībvalstis un 7 asociētās valstis, un 
Komisijas finansējums no Septītās pamatprogrammas savukārt ir EUR 100 miljoni.

EUREKA un Septītā pamatprogramma

MVU var piedalīties vairākās pamatprogrammas īpašajās programmās.

 Īpašajā programmā „Sadarbība” pētniecībā iesaistītie MVU var piedalīties kopīgos 
pētījumos kādā no desmit tematiskām jomām.

Katrā darba programmā noteiktas MVU sevišķi interesējošas pētījumu jomas un paredzēti 
konkrēti pasākumi to līdzdalības paplašināšanai. Mērķis, ko pieprasa EP, ir nodrošināt vismaz 
15 % finansējuma tieši MVU.

Zināšanu izplatīšana un tālāknodošana ir katras tematiskās jomas svarīga iezīme. 

 Īpašajā programmā „Spējas” MVU, kuri izmanto pētniecības ārpakalpojumus, var 
piedalīties 2 shēmās, lai uzlabotu to pētniecības spējas un tehnoloģiskās zināšanas. 

a) „Pētniecība MVU vajadzībām” iekļauj visas zinātnes un tehnoloģijas jomas, un tās mērķis 
ir papildināt valstu programmas, atbalstot starpvalstu sadarbību pētniecībā un tehnoloģiju 
pārņemšanu.

Atbalstu sniedz, lai sekmētu pētniecības centienus, ārpakalpojumu sniegšanu pētniecības 
jomā, paplašinātu tīklus un apgūtu tehnoloģiskās zināšanas. 

b) „Pētniecība MVU asociācijām”: atbalsta vairāku MVU īstermiņa sadarbības projektus, lai, 
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izmantojot pētniecību, risinātu kopīgas problēmas, piemēram, atbilstību Eiropas standartiem 
vai normatīvo saistību izpildi.  Rezultāti tiek izplatīti MVU asociāciju biedriem. Saistībā ar 
abu shēmu projektiem ir prasība iekļaut pasākumus, kas sekmē pētniecības rezultātu 
izmantošanu. Tajās paredzētas arī speciālas normas attiecībā uz īpašumtiesībām un piekļuves 
tiesībām. 

 Īpašajā programmā „Cilvēki”: pētniecībā iesaistītie MVU var piedalīties 
apakšsadaļas „Rūpniecības un augstskolu partnerība un sadarbības ceļi” darbībā. Šī 
shēma sniedz MVU iespēju piedalīties kopīgā pētniecības partnerībā, ko atbalsta 
pieredzes bagāti pētnieki un ko sekmē valsts un privātā sektora darbinieku apmaiņa.  

 Visbeidzot, „Riska dalīšanas finanšu mehānisms” — Septītās pamatprogrammas 
jauns aspekts, un kurš izveidots, lai uzlabotu aizņēmuma finansēšanas pieejamību.  
Iemaksu no ES līdzekļiem Eiropas Investīciju bankā (EIB) veic, lai finansētu 
riskantākos pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu (PTA) projektus.   
Tas palielina EIB finansēto PTA pasākumu skaitu, tādu kā kopīgas tehnoloģiskas 
ierosmes, lieli projekti, tostarp EUREKA projekti, jaunas pētniecības infrastruktūras un 
projekti, ko veic MVU, lai palīdzētu pārvarēt tirgus nepilnības.

EUROSTARS papildina Septīto pamatprogrammu, piedāvājot augšupējas pieejas programmu, 
kas pielāgota pētniecībā iesaistītu MVU vajadzībām.

Kopīgā programma EUROSTARS

Kopīgā programma pārsniedz mērķi vienīgi koordinēt valstu programmas, lai sasniegtu 
zinātniskā, pārvaldības un finanšu aspekta integrāciju. 

Zinātniskā integrācija ietver vienotu projektu novērtēšanas un atlases procesu, pamatojoties uz 
zinātnisko izcilību un paredzamo ekonomisko ietekmi. Pārvaldības integrāciju var sasniegt, 
izmantojot īpašo īstenošanas struktūru (EUREKA sekretariāts), finansiālo integrāciju, —
izstrādājot daudzgadu finanšu plānu, kurā paredz līdzekļus, ko iemaksā iesaistītās valstis un 
Kopiena.

EUROSTARS finansē tādus daudzu partneru starpvalstu projektus jebkurā zinātnes un 
tehnoloģiju jomā, kurus ierosinājuši un vada pētniecībā un attīstībā iesaistīti MVU un kuri ir 
atvērti dažādām dalībnieku grupām (universitātēm, pētniecības organizācijām, lieliem 
uzņēmumiem), lai gan MVU ir jāveic projekta galvenā daļa. Zinātniskās izpētes pasākumiem 
jābūt orientētiem uz tirgu un to mērķim — sasniegt īstermiņā vai vidējā termiņā projekta 
rezultātu komerciālu izmantošanu.

EUROSTARS īstenošana

Kopīgo programmu pārvalda īpaša īstenošanas struktūra, kura darbojas kā vienota 
priekšlikumu pieņemšanas vieta un kurā tos iesniedz reizi gadā pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus.

Projektu priekšlikumus izvērtē un atlasa centralizēti, pamatojoties uz atbilstības un 
novērtējuma kritērijiem un palīdzot neatkarīgiem ekspertiem. Priekšlikumus prioritārā secībā 
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sarindo starptautiska vērtētāju grupa, kurā darbojas neatkarīgi eksperti. Izraudzīto 
priekšlikumu sarindojums ir saistošs, piešķirot finansējumu no Kopienas līdzekļiem un no 
valstu līdzekļiem, kas paredzēti EUROSTARS projektiem.

Administratīvos jautājumus, kuri saistīti ar apstiprināto projektu dalībniekiem, risina to 
attiecīgās valsts programmas pārvaldes iestāde.

Referenta piezīmes

Referents pauž bažas par atbilstības kritērijiem MVU saistībā ar ieguldījuma procentu likmi 
projektu izmaksām attiecībā gan uz ieguldījumiem un pilna laika darbam līdzvērtīgu periodu, 
gan uz pētnieciskai darbībai tērētā gada apgrozījuma procentu likmi. Tāpēc referents ierosina, 
ka šie kritēriji jānovērtē pēc diviem gadiem un vajadzības gadījumā jābūt iespējām šos 
kritērijus pielāgot.

Pauž bažas arī par pieprasīto ieguldījumu projekta izmaksām (vismaz 50 %), ko sedz 
pētniecībā un attīstībā iesaistītie MVU un kas izslēgs daudzus uz tirgu orientētus MVU, un 
tāpēc referents ierosina šo iemaksu samazināt uz 25 %.

Īstenojot kopīgo programmu EUROSTARS, jāstrādā pārredzami un bez birokrātisma, veicinot 
MVU līdzdalību. Tāpēc Kopienas ieguldījums projektos jāparedz kā kopsummas maksājumi, 
taču, ja kopsummas maksājums nav atbilstīgs valstu programmām, jāparedz vienotas likmes 
maksājums.

Visbeidzot, tā kā EUROSTARS programma ir jau pavirzījusies uz priekšu, valda vienprātība, 
ka nepieciešams ātri pieņemt ziņojumu. Tādēļ referents centīsies, lai šo ziņojumu plenārsēdē 
pieņemtu pirmajā lasījumā.
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