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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu industriālo 
līderību, izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, 
un tai būtu jāatspoguļo stratēģiskais 
redzējums, kas noteikts Komisijas 
2010. gada 6. oktobra paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīva “Inovācijas 
savienība””, kurā Komisija apņemas 
būtiski vienkāršot dalībnieku piekļuvi.

(2) Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši veicinātu izcilību 
pētniecības un inovācijas jomā, radītu 
industriālo līderību, izaugsmi un 
nodarbinātību Eiropā, un tai būtu 
jāatspoguļo stratēģiskais redzējums, kas 
noteikts Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
apņemas būtiski vienkāršot dalībnieku 
piekļuvi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāatbalsta tādas Eiropas Pētniecības 
telpas nodrošināšana un darbība, kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās pieredzes un 
tehnoloģiju brīva aprite, nostiprinot 
sadarbību starp Savienību un tās 
dalībvalstīm, jo īpaši piemērojot saskaņotu 
noteikumu kopumu.

(3) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jāatbalsta tādas Eiropas Pētniecības 
telpas nodrošināšana un darbība, kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās pieredzes un 
tehnoloģiju brīva aprite, nostiprinot 
sadarbību starp Savienību un tās 
dalībvalstīm, jo īpaši piemērojot saskaņotu 
un pārredzamu noteikumu kopumu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumos būtu pienācīgi 
jāatspoguļo Eiropas Parlamenta ieteikumi, 
kas apkopoti Ziņojumā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu, un Padomes ieteikumi 
attiecībā uz pētniecības pamatprogrammu 
administratīvo un finansiālo prasību 
vienkāršošanu. Noteikumiem būtu 
jānodrošina to vienkāršošanas pasākumu 
nepārtrauktība, kuri jau tiek īstenoti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu Nr. 
1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
7. pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007.–2013. gads), un 
jāturpina mazināt administratīvo slogu 
dalībniekiem un finansiālo noteikumu 
sarežģītību, lai mazinātu finanšu kļūdas. 
Noteikumos būtu arī pienācīgi jāņem vērā 
zinātnieku aprindu paustās bažas un 
ieteikumi, kas atspoguļoti diskusijās, kuras 
aizsāktas ar Komisijas 2010. gada 
29. aprīļa Paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošana” un vēlāk pieņemto 
2011. gada 9. februāra Zaļo grāmatu “No 
problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un 
inovāciju finansējumam”.

(4) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumos būtu pienācīgi 
jāatspoguļo Eiropas Parlamenta ieteikumi, 
kas apkopoti Ziņojumā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu, un Padomes ieteikumi 
attiecībā uz pētniecības pamatprogrammu 
administratīvo un finansiālo prasību 
vienkāršošanu. Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par 
ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1 turklāt 
aicināja būtiski vienkāršot Savienības 
pētniecības un inovācijas finansēšanu, 
uzsverot, ka jebkurš līdzekļu 
palielinājums ir jāveic, vienlaikus būtiski 
vienkāršojot finansēšanas procedūras.
Noteikumiem būtu jānodrošina to 
vienkāršošanas pasākumu nepārtrauktība, 
kuri jau tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
par Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu 
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007.–
2013. gads), un jāturpina mazināt 
administratīvo slogu dalībniekiem un 
finansiālo noteikumu sarežģītību, lai 
atvieglotu dalību un mazinātu finanšu 
kļūdas. Noteikumos būtu arī pienācīgi 
jāņem vērā zinātnieku aprindu paustās 
bažas un ieteikumi, kas atspoguļoti 
diskusijās, kuras aizsāktas ar Komisijas 
2010. gada 29. aprīļa Paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošana” un vēlāk pieņemto 
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2011. gada 9. februāra Zaļo grāmatu „No 
problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un 
inovāciju finansējumam”. Konkrēti —
jaunajiem vienkāršotajiem dalības un 
izplatīšanas noteikumiem jābūt vērstiem 
uz to, lai samazinātu vidējo dotācijas laiku 
par 100 dienām salīdzinājumā ar stāvokli 
2011. gadā, kā norādīts Komisijas 
2011. gada 30. novembra paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Apvārsnis 2020” —
pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma”2. 
__________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)808 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Noteikumiem par dalību 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” un 
rezultātu izplatīšanu jābūt skaidriem un 
pārredzamiem jau no paša sākuma un 
jānodrošina iespējami plašāka MVU 
līdzdalība. Juridiskas noteiktības un 
skaidrības labad noteikumiem parasti 
jāpaliek spēkā visu programmas 
laikposmu. Ja ir nepieciešams noteikumus 
pielāgot, tas nedrīkst kaitēt tiem 
dalībniekiem, kuru projekti ir tikuši 
apstiprināti saskaņā ar iepriekšējiem 
noteikumiem. No paša programmas 
sākuma jābūt pieejamām visām 
instrukcijām un visiem norādījumiem 
saņēmējiem un revidentiem.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju programmu 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, lai atvieglotu dalību, rada 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielina zinātnes un ekonomisko ietekmi, 
novēršot dublēšanos un sadrumstalotību. 
Lai nodrošinātu saskaņotu satvaru, kas 
varētu veicināt Eiropas struktūrvienību 
dalību programmās, kuras saņem ES 
finansiālo ieguldījumu no 
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro kopēji 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva iespēja 
ar Komisijas piekrišanu pieņemt īpašus 
noteikumus, ja to pamato attiecīgo darbību 
konkrētās vajadzības.

(6) Integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju programmu 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, lai atvieglotu dalību, rada 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielina zinātnes un ekonomisko ietekmi, 
novēršot dublēšanos un sadrumstalotību. 
Lai nodrošinātu saskaņotu satvaru, kas 
varētu veicināt Eiropas struktūrvienību 
dalību programmās, kuras saņem ES 
finansiālo ieguldījumu no 
„Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro kopēji 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva iespēja 
ar Komisijas piekrišanu pieņemt īpašus 
noteikumus, ja to pamato attiecīgo darbību 
īpatnības un to cieša saistība ar tirgu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. Programmai 
„Apvārsnis 2020” būtu jānodrošina 
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veidos. ievērojama birokrātijas sloga 
samazināšanās saņēmējiem. Tātad 
saskaņā ar Finanšu regulas noteikumiem, 
starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem un atbilstības kritērijiem, pēc 
iespējas plašākā mērā, būtu jāatzīst 
saņēmēju parastā izmaksu uzskaites 
prakse, lai samazinātu administratīvo 
slogu. ES finansiālo ieguldījumu varētu 
nodrošināt dažādos veidos.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) MVU ir nozīmīgs inovācijas un 
izaugsmes avots Eiropā, tādēļ vajadzētu 
aktīvi sekmēt un atvieglot šo subjektu 
rosīgu dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”. Ir ārkārtīgi svarīgi šim 
nolūkam izmantot vienotu MVU 
definīciju saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumu 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju.
__________
1 OV L 124, 30.5.2003, 36. lpp.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši 
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši 
„Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
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maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos ir 
jāpiemēro vienota atlīdzināšanas likme 
katram darbības veidam, to nediferencējot 
pēc atbalsta saņēmēja veida.

maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas, tostarp vienotu atlīdzināšanas 
likmi attiecībā uz visām darbībām, 
vienlaikus paredzot diferencētu pieeju 
atkarībā no atbalsta saņēmēja veida.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansēšanas formām, kā balvas, publiskais 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums, kam ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi.

(13) Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā varētu risināt ar jaunām, 
iespējams, efektīvākām finansēšanas 
formām, tādām kā balvas, publiskais 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums, kam ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi, kā arī labāka un mērķtiecīgāka 
novatorisku finanšu instrumentu 
izmantošana. Dalībvalstīm un Komisijai 
būtu jātiecas uzlabot to redzamību un 
pieejamību attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Šiem noteikumiem vajadzētu 
nodrošināt maksimālu pārredzamību, 
pārskatatbildību un demokrātisku kontroli 
pār novatoriskiem finanšu instrumentiem 
un mehānismiem, kuri izmanto 
Savienības budžeta līdzekļus, jo īpaši 
saistībā ar paredzamo un sniegto atbalstu 
Savienības mērķu sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāaizsargā Eiropas Savienības 
finanšu intereses, veicot samērīgus 
pasākumus visā izdevumu ciklā.

(15) Ir jāaizsargā Eiropas Savienības 
finanšu intereses, veicot vajadzīgus,
samērīgus un efektīvus pasākumus visā 
izdevumu ciklā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vairotu pārredzamību, būtu 
jāpublicē to ekspertu vārdi, kuri ir 
palīdzējuši Komisijai vai attiecīgām 
finansēšanas struktūrām piemērot šo 
regulu. Ja vārda publikācija apdraudētu
neatkarīgā eksperta drošību vai cieņu vai 
pārkāptu viņa privātumu, Komisijai vai 
finansēšanas struktūrām ir jābūt iespējai 
atturēties no šādu vārdu publicēšanas.

(17) Lai vairotu pārredzamību, būtu 
jāpublicē to juridisko personu vārdi, kas 
piešķīrušas finansējumu, un to ekspertu 
vārdi, kuri ir palīdzējuši Komisijai vai 
attiecīgām finansēšanas struktūrām 
piemērot šo regulu. Ja vārda publikācija 
var pamatoti kaitēt dalībnieka 
komerciālajām interesēm, apdraudēt
neatkarīgā eksperta drošību vai cieņu vai 
pārkāpt viņa privātumu, Komisijai vai 
finansēšanas struktūrām ir jābūt iespējai 
atturēties no šādu vārdu publicēšanas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas struktūra var paredzēt 
noteikumus, kas pieļauj atkāpes no šajā 
regulā vai Regulā (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regula] ietvertajiem noteikumiem, 
ja to paredz pamatakts vai — ar Komisijas 
piekrišanu — ja šādu nepieciešamu nosaka 
tās īpašās vajadzības.

3. Finansēšanas struktūra var paredzēt 
noteikumus, kas pieļauj atkāpes no šajā 
regulā vai Regulā (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regula] ietvertajiem noteikumiem, 
ja to paredz pamatakts vai — ar Komisijas 
piekrišanu — ja šādu nepieciešamu nosaka 
tās īpašās vajadzības, un tādā gadījumā
Komisija pienācīgi informē abas budžeta 
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lēmējiestādes.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

1. Neskarot 3. pantu, Komisija publicē ES 
finansējuma saņēmēju vārdus un pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
10. pantu finansējumu var piešķirt vienā 
vai vairākos no veidiem, kas paredzēti 
Regulā (ES) Nr. XX/2012 [Finanšu 
regula], jo īpaši kā dotācijas, prēmijas,
iepirkumu un finanšu instrumentus.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma „Apvārsnis 2020”] 
10. pantu finansējumu var piešķirt vienā 
vai vairākos no veidiem, kas paredzēti 
Regulā (ES) Nr. XX/2012 [Finanšu 
regula], arī kā dotācijas, prēmijas, 
iepirkumu un finanšu instrumentus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No novērtēšanas, atlases vai piešķiršanas 
procedūrām jebkurā laikā var izslēgt
priekšlikumu, kas ir pretrunā ētikas 
principiem vai piemērojamiem tiesību 
aktiem vai kas neatbilst nosacījumiem, kuri 

3. No novērtēšanas, atlases vai piešķiršanas 
procedūrām izslēdz priekšlikumu, kas ir 
pretrunā ētikas principiem vai 
piemērojamiem tiesību aktiem vai kas 
neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti 
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izklāstīti Lēmumā Nr. XX/XX/ES [īpašajā 
programmā], darba programmā vai darba 
plānā.

Lēmumā Nr.XX/XX/ES [īpašajā 
programmā], darba programmā vai darba 
plānā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz visām finansētajām 
darbībām piemēro vienotu attiecināmo 
izmaksu atlīdzināšanas likmi par katru 
darbību. Maksimālo likmi nosaka darba 
programmā vai darba plānā.

3. Attiecībā uz visām finansētajām 
darbībām piemēro vienotu attiecināmo 
izmaksu atlīdzināšanas likmi par katru 
darbību, vienlaikus pieļaujot diferencētu 
pieeju atkarībā no atbalsta saņēmēja 
veida. Maksimālo likmi nosaka darba 
programmā vai darba plānā.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regulas] noteikumiem, 
starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem un atbilstības kritērijiem, pēc 
iespējas plašākā mērā, tiek atzīta 
saņēmēju parastā izmaksu uzskaites 
prakse.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiešās attiecināmās personāla izmaksas 
var finansēt, pamatojoties uz vienības 
izmaksām, kas noteiktas saskaņā ar 
dalībnieka ierasto izmaksu uzskaites 
praksi, ar nosacījumu, ka tās atbilst
šādam nosacījumu kopumam:

2. Tiešās attiecināmās personāla izmaksas 
var finansēt, pamatojoties uz vienības 
izmaksām, kas noteiktas kā atsauces 
likmes dažādām pētnieku kategorijām un 
kuras Komisija katru gadu atjaunina. 
Likmes tiek diferencētas pa valstīm, un tās 
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nosaka, piemērojot korekciju koeficientus 
dzīves dārdzībai attiecīgajā valstī. 
Vienības izmaksām jāatbilst šādam
nosacījumu kopumam:

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tās ir aprēķinātas, pamatojoties uz 
kopējām faktiskajām personāla 
izmaksām, kas iegrāmatotas dalībnieka 
vispārējos pārskatos un ko var pamatot ar 
budžetā iekļautiem vai aplēstiem 
elementiem saskaņā ar Komisijas 
paredzētiem nosacījumiem;

svītrots

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tās atbilst 23. pantā paredzētajiem 
nosacījumiem;

(b) 23. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tās nodrošina atbilstību prasībai par 
peļņas negūšanu un izmaksu divkāršas 
finansēšanas novēršanu;

(c) prasībai par peļņas negūšanu un 
izmaksu divkāršas finansēšanas novēršanu;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tās ir aprēķinātas, pienācīgi ņemot 
vērā 25. panta noteikumus par produktīvo 
darba laiku.

(d) 25. panta noteikumiem par produktīvo 
darba laiku.



PE491.282v02-00 14/14 AD\911776LV.doc

LV

PROCEDŪRA

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

Atsauces COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
13.12.2011

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
13.12.2011

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Nils Torvalds
2.7.2012

Pieņemšanas datums 6.9.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

31
2
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E.
Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George 
Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer


