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GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic atbilstoši konkrētam 
mērķim „Droša sabiedrība — Eiropas un 
tās iedzīvotāju brīvības un drošības 
aizsargāšana”, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
vienību dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumus par dalībvalstu juridisku 
vienību piedalīšanos konkrētās trešās 
valsts pētniecības un inovācijas 
programmās uzskata par kaitējošiem 
Savienības interesēm.

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot tādu juridisko personu dalību 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” vai tās 
daļās, kuras to veicamā darba, to 
īstenojamo mērķu vai to darbības vietas 
dēļ, iespējams, radītu šķēršļus Savienībai 
tās juridisko saistību īstenošanā saskaņā 
ar starptautiskajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 3
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
neattiecas uz juridiskām personām 
(tostarp jebkādām meitasstruktūrām), 
kuru dalība to mērķu dēļ, to reģistrācijas 
vietas dēļ vai to darbības rakstura vai 
darbības vietas dēļ būtu par cēloni tam, ka 
Eiropas Savienība atzīst par likumīgu vai 
sniedz palīdzību un palīdz uzturēt tādu 
situāciju, ko radījis nopietns starptautisko 
tiesību, tostarp starptautisko cilvēktiesību, 
pārkāpums, ja šis pārkāpums konstatēts 
ANO Drošības padomes rezolūcijā vai 
Starptautiskās Tiesas spriedumā vai 
konsultatīvajā atzinumā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai kopīgi finansētu darbības, 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus var 
organizēt kopīgi ar trešām valstīm vai to 
zinātnes un tehnoloģiju organizācijām un 
aģentūrām vai ar starptautiskām 
organizācijām. Priekšlikumus izvērtē un 
atlasa kopīgās izvērtēšanas un atlases 
procedūrās, par kurām jāvienojas. Šādas 
novērtēšanas un atlases procedūras 
nodrošina atbilstību Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [Finanšu regula] VI sadaļā 
noteiktajiem principiem, un tajās iesaistās 
proporcionāla katras puses ieceltu 
neatkarīgu ekspertu grupa.

1. Lai kopīgi finansētu darbības jomās, 
kurām ir skaidra Eiropas pievienotā 
vērtība, uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus var organizēt kopīgi ar 
trešām valstīm vai to zinātnes un 
tehnoloģiju organizācijām un aģentūrām 
vai ar starptautiskām organizācijām. 
Priekšlikumus izvērtē un atlasa kopīgās 
izvērtēšanas un atlases procedūrās, par 
kurām jāvienojas. Šādas novērtēšanas un 
atlases procedūras nodrošina atbilstību 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 [Finanšu 
regula] VI sadaļā noteiktajiem principiem, 
un tajās iesaistās proporcionāla katras 
puses ieceltu neatkarīgu ekspertu grupa.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas 
nolīgumā noteiktajos gadījumos.

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas 
nolīgumā noteiktajos gadījumos. Labuma 
guvējiem paredzētie apakšlīgumu 
slēgšanas nosacījumi nedrīkst būt 
diskriminējoši dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja saskaņā ar piemērojamajiem valsts 
tiesību aktiem pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) jomā PVN nav 
atmaksājams, to uzskata par 
attiecināmajām izmaksām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Tiešās izmaksas

Tiešās izmaksas nosaka saskaņā ar 
dalībnieka ierasto izmaksu uzskaites 
praksi.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 2. daļa



PE492.561v02-00 6/7 AD\912763LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, standartizācijas 
organizācijām vai uzņēmumiem.

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, augstskolām,
standartizācijas organizācijām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām vai 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā ņemtu vērā pieredzi, kā 
arī dzimumu un ģeogrāfisko līdzsvaru.

PROCEDŪRA

Virsraksts Dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (2014.–
2020. gads)
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