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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā noteiktais finansējums ir 
tikai norāde likumdošanas iestādei un ka 
to nevar precīzi noteikt, kamēr nav 
panākta vienošanās par priekšlikumu 
regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atsaucas uz Parlamenta 2011. gada 
8. jūnija rezolūciju „Ieguldījums 
nākotnē — jauno daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai1; 
vēlreiz uzsver, ka jaunajā DFS ir vajadzīgi 
pietiekami papildu līdzekļi, lai Savienība 
varētu izpildīt tās pašreizējās politikas 
prioritātes un jaunos uzdevumus, kas 
noteikti Lisabonas līgumā, kā arī rīkoties 
neparedzētos gadījumos; norāda, ka, pat 
palielinot nākamās DFS resursu līmeni 
par 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada 
līmeni, nav iespējams pilnībā nodrošināt 
Savienības saskaņoto mērķu un saistību 
un Savienības solidaritātes principa 
īstenošanu; prasa Padomei, ja tā šai 
pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no 
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kurām politikas prioritātēm vai projektiem 
būtu iespējams pilnībā atteikties, pat 
neraugoties uz to apliecināto Eiropas 
pievienoto vērtību;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.c jo īpaši atgādina, ka tajā pašā 
rezolūcijā Eiropas Parlaments prasa no
2013. gada ievērojami palielināt attiecīgos 
izdevumus, lai uzlabotu, veicinātu un 
nodrošinātu pētniecības, attīstības un 
inovāciju finansēšanu Savienībā;

Grozījums Nr. 4

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d turklāt atgādina savu nostāju, ka 
nākamajā DFS būtu jāparedz lielāka 
budžeta resursu koncentrācija jomās, 
kuras veicina ekonomisko izaugsmi un 
konkurētspēju, piemēram, pētniecības un 
inovācijas jomā, atbilstoši Eiropas 
pievienotās vērtības un izcilības 
principiem;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā „Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, „Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un „Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un „kāpnes” uz izcilību, tādējādi 
uzsverot, ka ir svarīgi veidot spēcīgāku 
sinerģiju un papildināmību ar 
struktūrfondiem. Tomēr projektu, kurus 
izvēlas koncepcijas „kāpnes uz izcilību” 
ietvaros, izvēles pamatā ir jābūt 
noteiktiem kvalitātes standartiem. Lai 
ilgtermiņā nodrošinātu to panākumus, ir 
jāpievērš īpaša uzmanība projektiem, kas 
tiek finansēti koncepcijas „kāpnes uz 
izcilību” ietvaros, un jānodrošina to cieša 
uzraudzība.

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropadome 2011. gada 4. februāra 
sanāksmē atbalstīja vienotā stratēģiskā 
satvara koncepciju Savienības pētniecības 
un inovācijas finansējumam, lai uzlabotu 
pētniecības un inovācijas finansējuma 
efektivitāti valstu un Savienības līmenī, un 
aicināja Savienību steidzīgi novērst pārējos 
šķēršļus talantu un ieguldījumu 
piesaistīšanai, lai pilnībā izveidotu ERA 
līdz 2014. gadam un radītu īstu zināšanu, 
pētniecības un inovācijas vienoto tirgu.

(4) Eiropadome 2011. gada 4. februāra 
sanāksmē atbalstīja vienotā stratēģiskā 
satvara koncepciju Savienības pētniecības 
un inovācijas finansējumam, lai uzlabotu 
pētniecības un inovācijas finansējuma 
efektivitāti valstu un Savienības līmenī, un 
aicināja Savienību steidzīgi novērst pārējos 
šķēršļus talantu un ieguldījumu 
piesaistīšanai, lai pilnībā izveidotu ERA 
līdz 2014. gadam un radītu īstu zināšanu, 
pētniecības un inovācijas vienoto tirgu.
Šajā nolūkā nākamajā 7 gadu periodā ir 
ievērojami jāpalielina budžets, lai 
uzlabotu inovācijas iespējas Savienībā, 
vienlaikus šīm darbībām piesaistot vērā 
ņemamus privātā sektora līdzekļus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 
12. maija rezolūcijā uzsvēris 
pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” 
nozīmi Eiropas pārveidošanā pēc pasaules 
krīzes, 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
vērsis uzmanību uz svarīgām atziņām, kas 
jāņem vērā pēc Septītās pamatprogrammas 
starpposma novērtējuma, un 2011. gada 
27. septembra rezolūcijā atbalstījis vienota 
stratēģiskā satvara koncepciju pētniecības 
un inovācijas finansējumam.

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra un 2011. gada 8. jūnija 
rezolūcijā1 ir aicinājis būtiski vienkāršot 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumu, uzsverot, ka jebkurš līdzekļu 
palielinājums ir jāveic, vienlaikus būtiski 
vienkāršojot finansēšanas procedūras, 
2011. gada 12. maija rezolūcijā uzsvēris 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
nozīmi Eiropas pārveidošanā pēc pasaules 
krīzes, 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
vērsis uzmanību uz svarīgām atziņām, kas 
jāņem vērā pēc Septītās pamatprogrammas 
starpposma novērtējuma, un 2011. gada 
27. septembra rezolūcijā atbalstījis vienota 
stratēģiskā satvara koncepciju pētniecības 
un inovācijas finansējumam un aicinājis 
divkāršot pētniecībai un inovācijai 
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paredzēto budžetu nākamajā DFS 
salīdzinājumā ar Septīto
pamatprogrammu.

______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu iespējami plašāku 
izmantošanu un izplatīšanu līdz pat to 
izmantošanai komerciāliem mērķiem. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam. 

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
(turpmāk „pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā „Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020”, netraucējot 
konkurenci, būtu jāatbalsta visi inovācijas 
ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, kas ir 
ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu iespējami plašāku 
izmantošanu un izplatīšanu līdz pat to 
izmantošanai komerciāliem mērķiem. 
Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam. 
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Finansējumam pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros būtu jābalstās 
uz izcilības principu un nepārprotami 
jānodrošina Eiropas pievienotā vērtība. 
Tam nevajadzētu aizstāt, bet gan 
papildināt ar pētniecību saistīto projektu 
valsts finansējumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Viens no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu 
skaita samazināšanās. 

(15) Viena no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” galvenajām prasībām ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, pienācīgi ņemot 
vērā šo darbību īpatnības un to ciešu 
saistību ar tirgu, un izmanto dalības 
noteikumus un principus, kas piemērojami 
visām programmas darbībām. Finansēšanas 
noteikumu vienkāršošanai būtu jāmazina 
dalības administratīvās izmaksas un 
jāveicina finansiālo kļūdu skaita 
samazināšanās. 
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu jānodrošina būtisks
administratīvā sloga samazinājums 
saņēmējiem, tostarp MVU, vienlaikus 
paredzot diferencētu pieeju dažādiem 
saņēmējiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir jānodrošina pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un tās priekšgājēju 
programmu pareiza noslēgšana, jo īpaši 
attiecībā uz šo programmu pārvaldības 
daudzgadu pasākumu turpināšanu, 
piemēram, tehniskās un administratīvās 
palīdzības finansēšanu. 

(18) Ir jānodrošina pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” un tās priekšgājēju 
programmu pareiza noslēgšana, jo īpaši 
attiecībā uz šo programmu pārvaldības 
daudzgadu pasākumu turpināšanu, 
piemēram, pilnīgi nepieciešamas tehniskās 
un administratīvās palīdzības finansēšanu. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Atkarībā no konkrētiem un 
pārredzamiem nosacījumiem 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu atbilstīgu līdzsvaru 
starp vienprātīgi atbalstāmu un 
problemātiskāku pētniecību, attīstību un 
inovāciju, piešķirot vismaz 15 % budžeta 
līdzekļu, kas paredzēti prioritātei 
„Sabiedrības problēmu risināšana” un 
prioritātes „Vadošā loma rūpniecībā” 
konkrētajam mērķim „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”, ir jāievēro augšupēja, 
pētniecības virzīta loģika. Turklāt ir 
jāatrod pareizais līdzsvars starp mazākiem 
un lielākiem projektiem prioritātēs 
„Sabiedrības problēmu risināšana” un 
„Vadošā loma rūpniecībā”, ņemot vērā 
konkrētas nozares struktūru, darbības 
veidu, tehnoloģijas un pētniecības vidi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā. Šāda 
sinerģija nedrīkst negatīvi ietekmēt 
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izcilības principu, kas jāievēro 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros, un nedrīkst kļūt par iemeslu tam, 
ka vieniem un tiem pašiem projektiem 
piešķir finansējumu divas reizes.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Gan pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”, gan kohēzijas politikas 
mērķis ir, izmantojot attiecīgo vienoto 
stratēģisko satvaru, nodrošināt saskaņu ar 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem 
gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei. Minētā jaunā stratēģiskā 
virziena īstenošanai ir nepieciešama 
ciešāka un sistematizēta abu vienoto 
stratēģisko satvaru sadarbība, lai pilnībā 
mobilizētu pētniecības un inovācijas 
potenciālu reģionu, valsts un Eiropas 
līmenī. Lai izmantotu sinerģiju, gan 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, gan 
kohēzijas politikā ir jāievieš „kāpņu uz 
izcilību” instrumenti, nekaitējot izcilības 
principam.

Pamatojums

Lai gan pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un kohēzijas politikas uzmanības centrā ir 
atšķirīgi aspekti, tām ir ļoti būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. 
Tāpēc ir patiešām jānodrošina to sinerģija un papildināmība. Kohēzijas politikai ir 
jāsagatavo pētniecības un inovācijas dalībnieki līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” projektos, kā arī jānodrošina līdzekļi pētniecības un inovācijas rezultātu, 
kas izriet no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros finansētas tirgus pētniecības, 
izmantošanai un ātrai izplatīšanai. Lai veidotu tiltus starp abām programmām, 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” vajadzētu paredzēt dažus pasākumus potenciālo 
izcilības centru noteikšanai, piešķirot izcilības zīmogu labākajiem centriem.

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Eiropas, vietējām, reģionālajām, kā 
arī valsts iestādēm ir svarīga loma 
Eiropas pētniecības telpas izveidošanā un 
efektīvas Savienības finanšu instrumentu 
koordinēšanas nodrošināšanā, jo īpaši 
veicinot ciešu saikni starp 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un 
struktūrfondiem, reģionālo inovācijas 
stratēģiju ietvaros, kuru pamatā ir 
pārdomāta specializācija. Reģioniem ir arī 
svarīga loma pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” rezultātu izplatīšanā un 
īstenošanā un papildu finanšu 
instrumentu, tostarp publiskā iepirkuma, 
piedāvāšanā.

Pamatojums

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment.
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 
nepieciešams, lai pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta 
mērķu sasniegšana.

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 
nepieciešams, lai pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta 
mērķu sasniegšana. Pamatprogrammā 
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„Apvārsnis 2020” būtu jāparedz 
nepieciešamie stimuli MVU piesaistīšanai 
šādam finansējumam Savienības līmenī 
un jānodrošina noteikumu un 
instrumentu kopums, kas būtiski uzlabotu 
finanšu pieejamību MVU.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu vienādus noteikumus 
visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā 
tirgū, pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
paredzētais finansējums ir jāveido saskaņā 
ar valsts atbalsta noteikumiem, lai 
nodrošinātu publisko izdevumu efektivitāti 
un novērstu tirgus traucējumus, tādus kā 
privātā finansējuma izstumšana, 
neiedarbīgu tirgus struktūru veidošana vai 
neefektīvu firmu saglabāšana.

(31) Lai nodrošinātu vienādus noteikumus 
visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā 
tirgū, pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
paredzētais finansējums ir jāveido saskaņā 
ar valsts atbalsta noteikumiem, tostarp 
Kopienas satvaru valsts atbalstam 
pētniecībai, attīstībai un inovācijai, kas 
šobrīd tiek pārskatīts, lai nodrošinātu 
publisko izdevumu efektivitāti un novērstu 
tirgus traucējumus, tādus kā privātā 
finansējuma izstumšana, neiedarbīgu tirgus 
struktūru veidošana vai neefektīvu firmu 
saglabāšana.

Pamatojums

Pārmērīga pāreja uz tirgum pietuvinātas īstermiņa inovācijas finansēšanu var kropļot 
konkurenci un nodarīt kaitējumu ilgtermiņa fundamentāliem pētījumiem, kas bieži vien ir 
radikālu, izšķirošu inovāciju avots. Tāpēc būtu jāņem vērā ne tikai noteikumu par valsts 
atbalstu pētniecībai un attīstībai teksts, bet arī pamatdoma.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Vajadzētu labāk koordinēt 
Savienības un dalībvalstu līdzekļu 
izlietošanu pētniecībai un inovācijai, lai 
nodrošinātu papildināmību, labāku 
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efektivitāti un atpazīstamību un panāktu 
sinerģiju. Ņemot vērā šajā regulā 
paredzēto novērtēšanas procesu, 
Komisijai būtu jāsniedz konkrēti 
pierādījumi, ja tādi ir pieejami, par 
papildināmību un sinerģiju, kas izveidota 
starp ES budžetu un dalībvalstu budžetu, 
sasniedzot stratēģijas „Eiropa 2020” 
pētniecības un attīstības mērķi, kā arī 
“ES 2020” inovācijas pamatrādītāju.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” vajadzētu nodrošināt 
maksimālu pārredzamību, 
pārskatatbildību un demokrātisku kontroli 
pār inovatīviem finanšu instrumentiem un 
mehānismiem, kuri izmanto Savienības 
budžeta līdzekļus, jo īpaši saistībā ar 
paredzamo un sniegto atbalstu Savienības 
mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 

Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis publiskā un privātā ieguldījuma 
piesaistīšanai, radot jaunas darba vietas, 



AD\911768LV.doc 15/33 PE491.278v02-00

LV

Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

veicinot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un nodrošinot Eiropas 
ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju 
ilgtermiņā.

Pamatojums

Ņemot vērā budžeta ierobežojumus finanšu un ekonomikas krīzes dēļ Eiropā, nedrīkst 
apdraudēt pārdomātus ieguldījumus jomās ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, 
pētniecībā un inovācijā. Ir jāsaglabā vai jāpalielina valsts finanšu ieguldījums šajās jomās, 
un šajā ziņā pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir jāpilda piesaistīšanas funkcija. No otras 
puses, visu ES publisko ieguldījumu pamatā ir jābūt Savienības sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, 
kā arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA) 
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai.
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, 
kā arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA) 
izveidi un darbību. Ir aprēķināts, ka, 
īstenojot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, līdz 2030. gadam tiks 
papildus nodrošināti 0,92 % IKP, 1,37 % 
eksporta, -0,15 % importa un 0,40 % 
darba vietu. Attiecīgie rezultatīvie rādītāji 
ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summu, kas paredzēta pasākumiem, 2. Summu, kas paredzēta pasākumiem, 
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kurus veic atbilstoši LESD XIX sadaļai, 
sadala starp 5. panta 2. punktā noteiktajām 
prioritātēm šādi:

sadala starp 5. panta 2. punktā noteiktajām 
prioritātēm šādi:

(a) zinātnes izcilība —
EUR 27818 miljoni;

(a) zinātnes izcilība — 31,705 % no 
1. punktā norādītā finansējuma;

(b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

(b) vadošā loma rūpniecībā — 22,544 % 
no 1. punktā norādītā finansējuma;

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
39,589 % no 1. punktā norādītā 
finansējuma.

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir EUR 2212 miljoni.

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,521 % no 1. punktā 
norādītā finansējuma.

Indikatīvs sadalījums attiecībā uz 
konkrētajiem mērķiem prioritāšu ietvaros 
un ieguldījuma maksimālā kopējā summa 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir noteikta II pielikumā.

Indikatīvs sadalījums attiecībā uz 
konkrētajiem mērķiem prioritāšu ietvaros 
un ieguldījuma maksimālā kopējā summa 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir noteikta II pielikumā. 
Gada apropriācijas apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija, neskarot noteikumus, 
kuri paredzēti regulā, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu 
nolīgumu par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” EUR 3194 miljonu 
apmērā, kā noteikts II pielikumā. Pirmo 

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu, kas veido 3,64 % no 
1. punktā noteiktā finansējuma.
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piešķīrumu EUR 1542 miljonu apmērā 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam nodrošina pasākumiem, ko veic 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību XVII sadaļai. Otro piešķīrumu 
nodrošina EUR 1652 miljonu apmērā ar 
iespēju to pārskatīt saskaņā ar 26. panta 
1. punktu. Šo papildu summu sniedz 
proporcionāli, kā norādīts II pielikumā, 
no summas, kas atvēlēta konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
saskaņā ar prioritāti “Vadošā loma 
rūpniecībā”, kura noteikta 2. punkta 
b) apakšpunktā, un summas, kas atvēlēta 
2. punkta c) apakšpunktā noteiktajai 
prioritātei “Sabiedrības problēmu 
risināšana”.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina gada 
apropriācijas EIT, neskarot noteikumus, 
kuri paredzēti regulā, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu 
nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām norisēm un vajadzībām un lai 
ņemtu vērā šā panta 3. punktā norādītās 

5. Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām norisēm un vajadzībām un lai 
ņemtu vērā šā panta 3. punktā norādītās 
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prognozes, Komisija pēc 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma, kas minēts šīs 
regulas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros var 
pārskatīt 2. punktā prioritātēm noteiktās 
summas un indikatīvo sadalījumu pa 
konkrētajiem mērķiem šajās prioritātēs, kas 
noteikts II pielikumā, un pārnest 
apropriācijas starp prioritātēm un 
konkrētajiem mērķiem līdz 10 % apmērā 
no sākotnējā kopējā piešķīruma katrai 
prioritātei un līdz 10 % apmērā no 
sākotnējā indikatīvā sadalījuma katram 
konkrētajam mērķim. Tas neattiecas uz 
summu, kas 2. punktā noteikta Kopīgā 
pētniecības centra tiešajām darbībām, un 
uz 3. punktā paredzēto ieguldījumu 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam.

prognozes, Komisija pēc 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma, kas minēts šīs 
regulas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros un 
neskarot budžeta lēmējinstitūcijas 
prerogatīvas, var pārskatīt 2. punktā 
prioritātēm noteiktās summas un indikatīvo 
sadalījumu pa konkrētajiem mērķiem šajās 
prioritātēs, kas noteikts II pielikumā, un 
pārnest apropriācijas starp prioritātēm un 
konkrētajiem mērķiem līdz 10 % apmērā 
no sākotnējā kopējā piešķīruma katrai 
prioritātei un līdz 10 % apmērā no 
sākotnējā indikatīvā sadalījuma katram 
konkrētajam mērķim.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) EBTA valstis, kas saskaņā ar EEZ 
līguma noteikumiem ir minētā līguma 
puses.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 

1. Starp pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
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tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
līdzdalības paplašināšanai pētniecībā un 
inovācijā visā Savienībā, sadarbībai ar 
trešām valstīm, atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai, tostarp dzimumu līdztiesībai, un 
pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai un pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cilvēkresursi

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
sekmē pētnieka karjeras popularizēšanu 
un pievilcību visā Eiropā. Tādēļ to īsteno 
tā, lai sekmētu vienotā tirgus izveidi 
pētniekiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
16. 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 
augstu cilvēku veselības 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 valstspiederības, etniskās 
izcelsmes, invaliditātes, reliģiskās 
piederības vai pārliecības, vecuma, 
dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ un 
vajadzībai nodrošināt cilvēkiem augstu 
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veselības aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Sinerģija ar struktūrfondiem
Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
mazina plaisu pētniecības un inovācijas 
jomā Savienībā, nodrošinot sinerģiju ar 
kohēzijas politiku pētniecības un 
inovācijas atbalstam un saskaņotā veidā 
īstenojot papildu pasākumus. Ja 
iespējams, tiks veicināta šo abu 
instrumentu sadarbspēja un atbalstīts 
kumulatīvais vai kombinētais 
finansējums, nekaitējot izcilības 
principam. Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” veicina potenciāla 
novērtēšanu, labāko centru noteikšanu un 
to atpazīstamības uzlabošanu, piešķirot 
izcilības zīmogu.

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātajā jaunajā 26.a apsvērumā noteikto, lai gan pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” un kohēzijas politikas uzmanības centrā ir atšķirīgi aspekti, tām ir ļoti 
būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. Tāpēc ir patiešām jānodrošina 
to sinerģija un papildināmība. Kohēzijas politikai ir jāsagatavo pētniecības un inovācijas 
dalībnieki līdzdalībai pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektos, kā arī jānodrošina 
līdzekļi pētniecības un inovācijas rezultātu, kas izriet no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros finansētas tirgus pētniecības, izmantošanai un ātrai izplatīšanai.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
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nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.
Jo īpaši Komisija nodrošina pēc iespējas 
plašāku MVU līdzdalību 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, arī 
sniedzot vajadzīgo atbalstu, kas ļaus tiem 
izpildīt prasības un uzlabot finanšu 
pieejamību šīs programmas ietvaros.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus i) ne mazāk 
kā 15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim „Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei „Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU un ii) 
50 % iesaistīto MVU, kuri ievieš jaunas 
inovācijas uzņēmumā vai tirgū (aptverot 
projekta laikposmu un nākamos trīs 
gadus pēc tā beigām).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies visi 
partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem mērķiem;

(c) ilgtermiņa finanšu saistības, ko 
uzņēmušies visi partneri, pamatojoties uz 
vienotu redzējumu un skaidri definētiem 
mērķiem;
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās.

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās, it īpaši rūpējoties 
par to, lai šī informācija tiktu sniegta tādā 
veidā, lai tā būtu viegli pieejama visiem, jo 
īpaši invalīdiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami;

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami, kā tas ir 
pētnieku un dalībnieku invalīdu 
gadījumā;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Otro 
līdzekļu piešķīrumu Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu pēc šādas 
pārskatīšanas. Pārskatīšanā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta panākto 

(a) Ne vēlāk kā 2016. gada beigās 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
sagatavo pārskatu par Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtu. Otro līdzekļu 
piešķīrumu Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu pēc šāda 
pārskata sagatavošanas. šajā pārskatā
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
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progresu novērtē pēc šādiem parametriem: panākto progresu novērtē pēc šādiem 
parametriem:

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) saskaņotais termiņš zināšanu un 
inovāciju kopienu trešās kārtas uzsākšanai
un esošo ZIK ieplānotās finansiālās 
vajadzības atbilstoši to konkrētajai 
attīstībai; un

ii) sekmīga jaunu zināšanu un inovāciju 
kopienu izveide un esošo ZIK ieplānotās 
finansiālās vajadzības atbilstoši to 
konkrētajai attīstībai; un

Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību, EIT finansējums būtu jāiekļauj vienā atsevišķā budžeta pozīcijā. 
Vēl ir arī svarīgi nodrošināt, ka EIT ir pilnvērtīga piekļuve tā finansējumam, lai tas varētu 
optimāli pildīt paredzētos uzdevumus. Tomēr EIT joprojām ir jāpierāda, ka tas spēj izpildīt 
tam noteiktos uzdevumus. Ja MTE secinās, ka tā nav, EIT darbība būs jāizbeidz, atlikušo 
finansējumu vienlīdzīgi sadalot trim programmas pīlāriem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju kopienu 
ieguldījums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātē “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un īpašā mērķa 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” sasniegšanā.

iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju kopienu 
ieguldījums pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritātē „Sabiedrības 
problēmu risināšana” un īpašā mērķa 
„Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” sasniegšanā 
un Eiropas pētniecības telpas izveidē.

Pamatojums

Novērtējumā būtu jāiekļauj sinerģija starp EIT un ERA.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu 
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī)
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību. 
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus. 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu 
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību. 
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām, lai uzlabotu 
Savienības zinātniskās un inovatīvās 
bāzes izcilību visos reģionos, MVU un 
attiecībā uz dzimumu līdzsvara 
veicināšanu. Minētajā novērtējumā turklāt 
ņem vērā pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus. 

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saistībā ar 1. punkta b) apakšpunktā 
izklāstīto novērtēšanu Komisijai ir 
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jāsniedz konkrēti pierādījumi, ja tādi ir 
pieejami, par papildināmību un sinerģiju, 
kas panākta starp Savienības budžetu un 
dalībvalstu budžetu, sasniedzot stratēģijas 
„Eiropa 2020” pētniecības un attīstības 
mērķi, kā arī stratēģijas „Eiropa 2020” 
inovācijas pamatrādītāju.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
I pielikums – ievaddaļa – I daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētniecības infrastruktūra attīsta 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
2020. gadam un vēlākai nākotnei, veicina 
tās inovatīvo potenciālu un cilvēkkapitālu, 
šos pasākumus papildinot ar saistīto
Savienības politiku un starptautisku 
sadarbību.

(d) pētniecības infrastruktūra attīsta 
pasaules līmeņa Eiropas pētniecības 
infrastruktūru 2020. gadam un vēlākai 
nākotnei, veicina un uzlabo Savienības 
zinātniskās un inovatīvās bāzes izcilību un 
cilvēkkapitālu, šos pasākumus papildinot ar 
attiecīgo Savienības politiku un 
starptautisku sadarbību. Pienācīgi 
jāizmanto „Savienības aizdevumi un 
garantijas pētniecībai un inovācijai”, lai 
nodrošinātu papildu resursus šiem 
ieguldījumiem un stiprinātu efektīvas 
saiknes starp rūpniecību un 
akadēmiskajām aprindām.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
I pielikums – ievaddaļa – III daļa – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

(e) klimata politika, resursefektivitāte un 
ilgtspējīga izejvielu izmantošana;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
I pielikums – ievaddaļa – III daļa – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta. 
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas. 
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta. 
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas. 
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, kā arī tā ietekmi 
uz sabiedrību, pirmo reizi koncentrējoties 
uz pasākumiem, kas saistīti ar inovāciju, 
piemēram, uz izmēģinājuma projektiem, 
demonstrējumiem, izmēģinājuma 
stendiem, atbalstu publiskajam 
iepirkumam, izstrādi, tiešo lietotāju virzītu 
inovāciju, sociālo inovāciju un inovāciju 
ieviešanu tirgū.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropa varētu saglabāt savu pētniecību 
pasaules līmenī, tai ir jāizveido atbilstoša 
un stabila bāze pētniecības infrastruktūras 
izveidei, uzturēšanai un izmantošanai. Šajā 
nolūkā ir vajadzīga būtiska un efektīva 
sadarbība starp Savienību, valstu un 
reģionāliem finansētājiem, attiecībā uz 
kuriem tiks izveidota cieša saikne ar 
kohēzijas politiku, lai nodrošinātu sinerģiju 
un saskaņotu pieeju.

Lai Eiropa varētu saglabāt savu pētniecību 
pasaules līmenī, tai ir jāizveido atbilstoša 
un stabila bāze pētniecības infrastruktūras 
izveidei, uzturēšanai un izmantošanai. 
Tāpēc ir jābūt pieejamiem pienācīgiem 
resursiem, izmantojot „Savienības 
aizdevumus un garantijas pētniecībai un 
inovācijai”, lai nodrošinātu papildu 
resursus šiem ieguldījumiem un stiprinātu 
efektīvas saiknes starp rūpniecību un 
akadēmiskajām aprindām. Šajā nolūkā ir 
vajadzīga efektīva sadarbība starp 
Savienību, valstu un reģionāliem 
finansētājiem, attiecībā uz kuriem tiks 
izveidota cieša saikne ar kohēzijas politiku, 
lai nodrošinātu sinerģiju un saskaņotu 
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pieeju.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis konkrētais mērķis ir vērsts uz galveno 
apņemšanos, kas noteikta pamatiniciatīvā 
“Inovācijas savienība”, kurā ir uzsvērta 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
svarīgā nozīme, lai būtu iespējams gūt
ievērojamus pētniecības un inovācijas 
rezultātus. Iniciatīvā ir uzsvērta vajadzība 
apvienot resursus no visas Eiropas un —
dažos gadījumos — globāli, lai izveidotu 
un izmantotu pētniecības infrastruktūru. 
Tāpat arī pamatiniciatīva “Eiropas 
digitalizācijas programma” uzsver 
vajadzību nostiprināt Eiropas e-
infrastruktūru un palielināt inovāciju kopu 
izveides nozīmīgumu Eiropas inovatīvo 
priekšrocību veidošanā.

Šis konkrētais mērķis ir vērsts uz galveno 
apņemšanos, kas noteikta pamatiniciatīvā 
„Inovācijas savienība”, kurā ir uzsvērta 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
svarīgā nozīme, lai gūtu ievērojamus 
pētniecības rezultātus, kā arī uzlabotu un 
paplašinātu Savienības zinātniskās un 
inovatīvās bāzes izcilību. Iniciatīvā ir 
uzsvērta vajadzība apvienot resursus no 
visas Eiropas un — dažos gadījumos —
globāli, lai izveidotu un izmantotu 
pētniecības infrastruktūru. Tāpat arī 
pamatiniciatīva „Eiropas digitalizācijas 
programma” uzsver vajadzību nostiprināt 
Eiropas e-infrastruktūru un palielināt 
inovāciju kopu izveides nozīmīgumu 
Eiropas inovatīvo priekšrocību veidošanā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā. 
Konkrētos gadījumos būs arī 

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā. 
Konkrētos gadījumos būs arī 
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nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām, kuru mērķis ir attīstīt 
tehnoloģijas un tās lietot sabiedrības 
problēmu risināšanā.

nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām un partnerībām ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuru mērķis ir attīstīt tehnoloģijas un 
metodes un tās lietot sabiedrības problēmu 
risināšanā.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, reimatiskās 
un muskuļu un kaulu slimības, 
neiroloģiski un garīgās veselības 
traucējumi, liekais svars, aptaukošanās un 
dažādi funkcionāli ierobežojumi, un tie 
rada ievērojamas sociālas un ekonomiskas 
izmaksas.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 120 miljoni 
cilvēku slimo ar reimatismu un muskuļu 
un skeleta sistēmas darbības 
traucējumiem un 27 miljoni cilvēku slimo 
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garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

ar diabētu, savukārt ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi un 
reimatisma un muskuļu un skeleta 
sistēmas slimību izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 240 miljardi. Vairākos 
no šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir 
vides, ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Pamatojums

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un visā 
pasaulē, kā arī attiecīgajās pētniecības un 
inovācijas kopienās. Tiks sistemātiski 
veicināta pilsoņu un rūpniecības nozares 
iesaistīšanās, atbalsts sociālās un
tehnoloģiskās inovācijas procesiem, vieda 
un iesaistoša valsts pārvalde, kā arī uz 
pierādījumiem balstīta politikas veidošana, 
lai palielinātu visu šo pasākumu 
nozīmīgumu politikas veidotājiem, 
sabiedrības un ekonomikas pārstāvjiem un 

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un visā 
pasaulē, kā arī attiecīgajās pētniecības un 
inovācijas kopienās. Tiks sistemātiski 
veicināta pilsoņu un rūpniecības nozares 
iesaistīšanās, atbalsts sociālās un 
tehnoloģiskās inovācijas procesiem, vieda 
un iesaistoša valsts pārvalde, kā arī uz 
pierādījumiem balstīta politikas veidošana, 
lai palielinātu visu šo pasākumu 
nozīmīgumu politikas veidotājiem, 
sabiedrības un ekonomikas pārstāvjiem un 
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pilsoņiem. Šajā saistībā pētniecība un 
inovācija būs priekšnosacījums Eiropas 
rūpniecības nozaru un pakalpojumu 
konkurētspējai, jo īpaši drošības, digitālās 
attīstības un privātās dzīves aizsardzības 
jomā.

pilsoņiem. Šajā saistībā pētniecība un 
inovācija būs priekšnosacījums Eiropas 
rūpniecības nozaru un pakalpojumu 
konkurētspējai, jo īpaši drošības, digitālās 
attīstības un privātās dzīves aizsardzības 
jomā. Faktiski nepieciešamo pārmaiņu 
īstenošanas panākumi ir atkarīgi no 
sabiedrības ieinteresētības atbalstīt zinātni 
un inovāciju un izmantot tās radītās 
priekšrocības. Lai to panāktu, ir svarīgi 
pievērst īpašu uzmanību sabiedrībā 
risināmo problēmu sociālajiem aspektiem, 
to risināšanā iesaistot ne tikai nozaru 
pārstāvjus, bet arī pētniekus un 
augstskolas, kā arī pilsonisko sabiedrību 
un tās organizācijas un iestādes.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā, lai veidotu zinātni 
kopā ar sabiedrību un sabiedrības labā;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Indikatīvs budžeta sadalījums 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
(miljonos EUR):

Indikatīvs budžeta sadalījums 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
(miljonos EUR):

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 27818 I. Zinātnes izcilība, 
tostarp:

31,705 %

1. Eiropas Pētniecības 
padome

15008 1. Eiropas Pētniecības 
padome

2. Nākotnes un jaunās 
tehnoloģijas

3505 2. Nākotnes un jaunās 
tehnoloģijas
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3. Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības prasmju, 
apmācības un karjeras 
attīstības jomā

6503 3. Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības 
prasmju, apmācības un 
karjeras attīstības jomā

4. Eiropas pētniecības 
infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

2802 4. Eiropas pētniecības 
infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

II. Vadošā loma rūpniecībā, 
tostarp:

20280 II. Vadošā loma 
rūpniecībā, tostarp:

22,544 %

1. Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju 
jomā*

15580, no 
tiem 500 

atvēlēti 
EIT

1. Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju 
jomā*

2. Piekļuve riska kapitāla 
finansējumam**

4000 2. Piekļuve riska kapitāla 
finansējumam**

3. Inovācija MVU 700 3. Inovācija MVU

III. Sabiedrības problēmu 
risināšana, tostarp:

35888 III. Sabiedrības problēmu 
risināšana, tostarp:

39,589 %

1. Veselība, demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājība

9077, no 
tiem 292 

atvēlēti 
EIT

1. Veselība, 
demogrāfiskās pārmaiņas 
un labklājība

2. Pārtikas nodrošinājums, 
ilgtspējīga lauksaimniecība, 
jūras zinātniskā un tehniskā 
pētniecība un bioekonomika

4694, no 
tiem 150 

atvēlēti 
EIT

2. Pārtikas nodrošinājums, 
ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā 
pētniecība un 
bioekonomika

3. Droša, tīra un efektīva 
enerģija

6537, no 
tiem 210 

atvēlēti 
EIT

3. Droša, tīra un efektīva 
enerģija

4. Vieds, videi draudzīgs un 
integrēts transports

7690, no 
tiem 247 

atvēlēti 
EIT

4. Vieds, videi draudzīgs 
un integrēts transports

5. Klimata politika, 
resursefektivitāte un 
izejvielas 

3573, no 
tiem 115 

atvēlēti 
EIT

5. Klimata politika, 
resursefektivitāte un 
izejvielas 

6. Visiem atvērta, inovatīva 
un droša sabiedrība

4317, no 
tiem 138 

atvēlēti 
EIT

6. Visiem atvērta, 
inovatīva un droša 
sabiedrība

Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts (EIT) 

1542 
+1652

***

Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts (EIT) 

3,64 %
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Ar kodolenerģiju nesaistītas 
Kopīgā pētniecības centra 
tiešās darbības

2212 Ar kodolenerģiju 
nesaistītas Kopīgā 
pētniecības centra tiešās 
darbības

2,521 %

KOPĀ 87740 KOPĀ 100 %
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