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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 vērš uzmanību uz to, ka finansējuma 
apjoms likumdošanas priekšlikumā ir 
norādīts tikai likumdevējas iestādes 
zināšanai un 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 atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai 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 reaģēt 
neparedzētos gadījumos; norāda — lai arī 
līdzekļu apjoms nākamajā DFS ir 
palielināts vismaz par 5 % salīdzinājumā 
ar apjomu 2013. gadā, tas var tikai daļēji 
palīdzēt sasniegt Savienības nospraustos 
mērķus un saistības un īstenot Savienības 
solidaritātes principu; prasa Padomei, ja 
tā šai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no 
kurām politikas prioritātēm vai projektiem 
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būtu iespējams pilnībā atteikties, 
neraugoties uz to apliecināto Eiropas 
pievienoto vērtību;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c 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. 4

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam
(turpmāk „EIT”), kas veicina vairāku 
pamatiniciatīvu īstenošanu.

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam
(turpmāk „EIT”), kura mērķis ir veicināt
vairāku pamatiniciatīvu īstenošanu, it īpaši 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un 
“Jaunatne kustībā”.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) EIT savām darbībām piesaistīs arī 
ievērojamus līdzekļu apjomus no privātā 
sektora, tādējādi palielinot ES inovācijas 
spējas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Savienības EIT finansējuma ietekme 
būtu jāpalielina, mobilizējot, apvienojot 
un veicinot publiskos un privātos finanšu 
resursus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs 
zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk 
„ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu 
līdzekļu avoti.

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs 
zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk 
„ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu 
līdzekļu avoti. EIT vajadzētu veidot 
lielāku sinerģiju ar struktūrfondiem un 
pēc iespējas citam citu papildināt.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) ZIK būtu jācenšas veidot sinerģiju ar 
attiecīgajām Eiropas Savienības 

(12) ZIK būtu jācenšas veidot sinerģiju ar 
attiecīgajām Eiropas Savienības 
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iniciatīvām. iniciatīvām. Šai sinerģijai nevajadzētu 
apdraudēt pētniecības, jauninājumu un 
izglītības izcilības principu, kas EIT būtu 
jāīsteno.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Būtu jāuzlabo pētniecībai, 
jauninājumiem un izglītībai paredzēto ES 
un dalībvalstu līdzekļu izdevumu 
koordinēšana, lai nodrošinātu 
papildināmību, uzlabotu efektivitāti, 
pamanāmību un budžeta sinerģiju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kopumā izcilībai vajadzētu būt 
galvenajam EIT virzītājspēkam, taču 
vienlaikus vajadzētu veicināt plašāku 
piedalīšanos, lai stimulētu izcilību visā 
Eiropā, tostarp vajadzētu izmantot 
principu „kāpnes uz izcilību”, lai 
mudinātu tādu spēcīgu vienību dalību, 
kuru izcilība ir sākumstadijā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT 
būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un 

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT 
būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un 
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procedūras. procedūras, bet īpaši svarīgi ir īstenot 
vienkāršošanas pasākumus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir svarīgi nodrošināt pareizu EIT 
finanšu pārvaldību un ZIK īstenošanu pēc 
iespējas efektīvākā un lietotājiem 
draudzīgākā veidā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijai būtu jāpalielina tās loma 
konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas 
uzraudzībā.

(18) Komisijai būtu jāpalielina tās loma 
konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas 
uzraudzībā. Komisijai ik gadu būtu 
jāpārrauga programmas īstenošana, 
izmantojot pamatrādītājus rezultātu un 
ietekmes vērtēšanai. Ar minētajiem 
rādītājiem, tostarp attiecīgajām atsauces 
vērtībām, būtu jānodrošina minimālais 
pamats, lai novērtētu, cik lielā mērā ir 
sasniegti EIT mērķi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Veicot EIT darbības, būtu 
jānodrošina maksimāla pārredzamība, 
pārskatatbildība un to ieguldījumu 
demokrātiska kontrole, kuros izmantots 
Savienības budžets, jo īpaši attiecībā uz šo 
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darbību paredzamo un īstenoto ietekmi uz 
Savienības mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „ieinteresēto personu forums” ir 
sanāksme, kurā var piedalīties valstu un 
reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas 
organizācijas un individuālas struktūras no 
uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un
pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, 
kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras 
pārstāv zināšanu triādes;

10. „ieinteresēto personu forums” ir 
sanāksme, kurā var piedalīties valstu un 
reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas 
organizācijas un individuālas struktūras no 
uzņēmējdarbības, augstākās izglītības,
pētniecības nozarēm, organizāciju kopas,
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā 
arī pārējās ieinteresētās personas, kuras 
pārstāv zināšanu triādes;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Eiropas ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. EIT to
nodrošinās, veicinot un integrējot
augstākajiem standartiem atbilstošu 
augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju.
EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un 
rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir 
noteikti programmā „Apvārsnis 2020”.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu 
Eiropas ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un 
Savienības inovācijas spējas. EIT to
sasniedz, veicinot un integrējot izcilības
standartiem atbilstošu augstāko izglītību, 
pētniecību un inovāciju. EIT vispārējie 
mērķi, konkrētie mērķi un rezultātu rādītāji
2014.–2020. gadam ir noteikti programmā 
„Apvārsnis 2020”.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT, pamatojoties uz izpildes 
pamatrādītājiem un sadarbojoties ar 
Komisiju, pastāvīgi uzrauga un periodiski 
veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, 
rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu.

EIT, pamatojoties uz izpildes 
pamatrādītājiem un sadarbojoties ar 
Komisiju, pastāvīgi uzrauga un periodiski 
veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, 
rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu.
Ar minētajiem rādītājiem, tostarp 
attiecīgajām atsauces vērtībām, nodrošina 
minimālo pamatu, lai novērtētu, cik lielā 
mērā ir sasniegti EIT mērķi. Lai uzlabotu 
EIT rezultātu apjomu, ZIK veiktajām 
darbībām ir izmērāma ietekme uz 
ilgtspējīgu inovatīvu jauno uzņēmumu 
radīšanu un tādu uzņēmumu izveidi, kas 
ir atdalījušies no pētniecības iestādēm, 
proti ar šādām darbībām atbalsta EIT 
grādu ieguvēju un apmācības saņēmēju 
tīklu veidošanas pasākumus un 
uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 294/2008
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanai laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim paredzētais finansējums no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir 
EUR 3 182,230 miljoni. Gada apropriācijas
piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi
finanšu shēmai. EIT finansiālās iemaksas 
ZIK tiek piešķirtas atbilstīgi šim 

Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas xxx/201z Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [17.] punkta nozīmē
šīs regulas īstenošanai laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim paredzētais maksimālais
finansējums no pamatprogrammas
„Apvārsnis 2020” ir 
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finansējumam. EUR 3 182,230 miljoni. Budžeta 
lēmējinstitūcijai minētais finansējums ir 
galvenā atsauce ikgadējā budžeta 
procedūrā. Budžeta lēmējinstitūcija 
apstiprina gada apropriācijas, neskarot 
noteikumus, kas 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 un pareizu finanšu pārvaldību.
EIT finansiālās iemaksas ZIK tiek 
piešķirtas atbilstīgi šim finansējumam.
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