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Grozījums Nr. 12
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. sniedz labvēlīgu atzinumu par grozīto 
Komisijas priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
4. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar 
Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski 
grozīt Komisijas priekšlikumu;

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar 
Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski 
grozīt grozīto Komisijas priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 



PE522.976v01-00 4/69 AM\1009063LV.doc

LV

pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā un 
novērst sociālās problēmas. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā, 
palielināt privātos ieguldījumus un 
novērst sociālās problēmas. Šo partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām būtu jānes 
atbildība par mērķu sasniegšanu, un tām 
vajadzētu būt saskaņotām ar Savienības 
pētniecības, izstrādes un inovācijas 
stratēģiskajiem mērķiem. Šo partnerību 
pārvaldībai un darbībai vajadzētu būt 
atklātai, pārredzamai, efektīvai un 
lietderīgai, un būtu jādod iespēja tajās 
piedalīties plašam ieinteresēto personu 
lokam, kas darbojas savās konkrētajās 
jomās. Savienība šajās partnerībās var 
iesaistīties, sniedzot finansiālu ieguldījumu
kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma 187. pantu 
atbilstoši Lēmumam Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
20 OV... [H2020, FP]. 20 OV... [H2020, FP].

Or. en

(Skatīt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulas 19. pantu.)

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērti svarīgie principi, par kuriem tika panākta vienošanās 
sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz KTI, kā arī norādīts, kas būtu 
jāpanāk to īstenošanas rezultātā.

Grozījums Nr. 15
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
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inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā un 
novērst sociālās problēmas. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var veicināt Savienības plašāko 
mērķu konkurētspējas jomā īstenošanu un 
novērst sociālās problēmas. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
20 OV... [H2020, FP]. 20 OV... [H2020, FP].

Or. en

Grozījums Nr. 16
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
vienkāršot un saskaņot pētniecības un 
inovācijas finansēšanas situāciju 
Savienības līmenī, visām publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kuras 
finansē no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vajadzētu ilgt atbilstīgi 
pamatprogrammas termiņiem, lai 
nepieļautu, ka paralēli ir spēkā dažādi 
noteikumu kopumi un nākotnē 
palielinātos administratīvā slodze 
dalībniekiem un Savienības struktūrām.

Or. es
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Grozījums Nr. 17
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Padomes 2013. gada 
[datums] Lēmumu (ES) Nr. .../2013, ar ko 
izveido Īpašo programmu programmas 
“Apvārsnis 2020” ieviešanai (2014.–
2020. gadam)21, atbalstu var sniegt 
kopuzņēmumiem, ko dibina 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar minētajā lēmumā izklāstītajiem 
noteikumiem.

(4) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada ... Regulu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
Padomes 2013. gada [datums] Lēmumu 
(ES) Nr. .../2013, ar ko izveido Īpašo 
programmu programmas “Apvārsnis 2020” 
ieviešanai (2014.–2020. gadam)21, atbalstu 
var sniegt kopuzņēmumiem, ko dibina 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar minētajā lēmumā izklāstītajiem 
noteikumiem.

__________________ __________________
21 OV... [H2020, SP]. 21 OV... [H2020, SP].

Or. en

Pamatojums

Būtu jāietver atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, jo ir svarīgi 
apliecināt atbilstību pamatprogrammas 19. pantam un tajā noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 18
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedriem būtu 
jāpārstāv visa biovērtību ķēde, un to veido 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
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Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem piemēro atklātuma un 
pārredzamības vispārējos principus, 
veicinot plašu nozares pārstāvju
iesaistīšanos.

Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas
tehnoloģiju, rūpniecības, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
jomās. BIC mērķis ir nodrošināt un 
veicināt ilgtspējīgu biorūpniecības 
tehnoloģisko un saimniecisko attīstību 
Eiropā. Dalībai kopuzņēmumā var 
pieteikties jebkura ieinteresētā persona 
biovērtību ķēdē. Biedriem piemēro 
atklātuma un pārredzamības principus, 
veicinot plašu ieinteresēto pušu
iesaistīšanos. Jo īpaši tā paredz mazāku 
dalībnieku, piemēram, netradicionālo 
lauksaimniecības sektoru pārstāvju 
iesaistīšanās iespēju.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijas 2012. gada 13. februāra 
paziņojums “Inovācijas ilgtspējīgai 
izaugsmei: Eiropas bioekonomika”23, jo 
īpaši tā rīcības plāns, aicina veidot publiskā 
un privātā sektora partnerības, lai atbalstītu 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
biorūpniecības un vērtības ķēžu izveidi 
Eiropā. Ņemot vērā virzību uz sabiedrību, 
kurā naftu vairs neizmanto, Paziņojuma 
mērķis ir integrēt tās nozares, kuras 
veiksmīgāk ražo un pārstrādā biomasu, lai 
samērotu pārtikas nodrošinājumu ar dabas 
resursu nepietiekamību, kā arī mērķus 
vides jomā ar biomasas izmantojumu 
rūpnieciskām un enerģētikas vajadzībām.

(8) Komisijas 2012. gada 13. februāra 
paziņojums “Inovācijas ilgtspējīgai 
izaugsmei: Eiropas bioekonomika”23, jo 
īpaši tā rīcības plāns, aicina veidot publiskā 
un privātā sektora partnerības, lai atbalstītu 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
biorūpniecības un vērtības ķēžu izveidi 
Eiropā. Ņemot vērā virzību uz sabiedrību, 
kurā naftu vairs neizmanto, Paziņojuma 
mērķis ir integrēt tās nozares, kuras 
veiksmīgāk ražo un pārstrādā biomasu, lai 
samērotu pārtikas nodrošinājumu ar dabas 
resursu nepietiekamību ne tikai Eiropas 
Savienībā, bet arī jaunattīstības valstīs, kā 
arī mērķus vides jomā, piemēram, zemes 
neilgtspējīgas izmantošanas un zemes 
sagrābšanas prakses novēršanu ar 
biomasas izmantojumu rūpnieciskām un 
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enerģētikas vajadzībām.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Biorūpniecība un tās vērtību ķēde 
saskaras ar sarežģītām un būtiskām 
tehnoloģijas un inovācijas problēmām. Tā 
kā biorūpniecības nozare vēl tikai top, tai ir 
jāapkopo tehniskās zināšanas un jānovērš 
problēma saistībā ar ierobežotajiem 
publiski pieejamiem datiem par reālo
resursu pieejamību, lai veidotu ilgtspējīgas 
un konkurētspējīgas vērtību ķēdes. Lai 
atrisinātu šīs problēmas, koncentrēti un 
Eiropas līmenī saskaņoti ir jārod kritiskā 
masa attiecībā uz aktivitāti, izcilību un 
inovāciju potenciālu.

(10) Biorūpniecība un tās vērtību ķēde 
saskaras ar sarežģītām un būtiskām 
tehnoloģijas un inovācijas problēmām. Tā 
kā biorūpniecības nozare vēl tikai top, tai ir 
jāapkopo tehniskās zināšanas un jānovērš 
problēma saistībā ar ierobežotajiem 
publiski pieejamiem datiem par reālo 
resursu pieejamību, lai veidotu ilgtspējīgas 
un konkurētspējīgas vērtību ķēdes. Lai 
atrisinātu šīs problēmas, koncentrēti un 
Eiropas līmenī saskaņoti ir jārod kritiskā 
masa attiecībā uz aktivitāti, izcilību un 
inovāciju potenciālu. Jo īpaši būtu 
jāintegrē biomasas hierarhijas 
pamatprincips un jāatbalsta biomasas 
kaskādes veida izmantošana: vispirms 
novirzot biomasu augstvērtīgiem 
lietojumiem, piemēram, bioķīmijai un 
biomateriāliem, bet pēc tam mazāk 
vērtīgiem lietojumiem (biodegvielām, 
bioenerģijai).

Or. en

Grozījums Nr. 21
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas biomasas 
piegādes pieejamība, ņemot vērā citus
konkurējošus sociālos un vides 
pieprasījumus, un tai ir jāatbalsta moderno 
pārstrādes tehnoloģiju, lielapjoma 
demonstrējumu pasākumu un politikas 
instrumentu attīstība, tādējādi mazinot 
privāto pētniecības un inovāciju 
ieguldījumu risku ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu bioproduktu un 
biodegvielu izstrādē.

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas biomasas 
piegādes pieejamība, ņemot vērā citus
būtiskus sociālos un vides pieprasījumus, 
un tai ir jāatbalsta moderno pārstrādes 
tehnoloģiju, lielapjoma demonstrējumu 
pasākumu un politikas instrumentu 
attīstība, tādējādi mazinot privāto 
pētniecības un inovāciju ieguldījumu risku 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu bioproduktu
izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt ieguldījumu 
ilgtspējīgas biorūpniecības nozares
attīstībai Eiropā. Tai ir jānodrošina vides 
un sociāli ekonomiskie ieguvumi Eiropas 
pilsoņiem, jāuzlabo Eiropas konkurētspēja 
un jāpalīdz izveidot tādu Eiropu, kas ir 
galvenā tirgus dalībniece moderno 
bioproduktu un biodegvielu pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas jomā.

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt ieguldījumu 
ilgtspējīgu bioloģiskas izcelsmes 
risinājumu attīstībai Eiropā. Tai ir 
jānodrošina vides un sociāli ekonomiskie 
ieguvumi Eiropas pilsoņiem, jāuzlabo 
Eiropas konkurētspēja un jāpalīdz izveidot 
tādu Eiropu, kas ir galvenā tirgus 
dalībniece moderno un ilgtspējīgo
bioproduktu pētniecības, demonstrējumu 
un ieviešanas jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, reģionālajām 
inovāciju kopām, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.
Šajā sakarībā ir svarīgi attīstīt stratēģisku 
starpreģionālu sadarbību, pamatojoties uz 
pārdomātajām specializācijas stratēģijām 
(RIS3), efektīvu koordināciju un saziņu, 
labākās prakses apmaiņu un reģionu 
aktīvu līdzdalību bioekonomikas 
plānošanā.

Or. nl

Grozījums Nr. 24
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju (13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
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ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm,
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, novērtēs, kā tie 
būtu jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka arī 
turpmāk var sniegt tos sabiedriskos 
pakalpojumus, kurus tie nodrošina un 
kuru izmaksas tirgus pašlaik nesedz, un, 
pamatojoties uz to, atbalstīs ilgtspējīgu 
biovērtības ķēžu izveidi. Šie pasākumi 
jāveic, sadarbojoties visās biovērtību ķēdēs 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp primārās ražošanas un pārstrādes 
nozarēm, MVU, pētniecības un tehnoloģiju 
centriem, kā arī augstskolām un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Izstrādājot biorūpniecības jomā 
sākto kopīgo tehnoloģiju ierosmi, būtu 
jāņem vērā labākā prakse, pieredze un 
atziņas no pārējām kopīgajām tehnoloģiju 
ierosmēm, kuras šobrīd jau ir izveidotas, 
proti, ierosmes novatorisko zāļu jomā 
(IMI), ierosmes aeronautikas un gaisa 
transporta jomā (“Clean Sky”), 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis” 
(FCH), ierosmes iegultās inteliģences un 
sistēmu jomā (ARTEMIS) un ierosmes 
nanoelektronikas tehnoloģiju nozarei pēc 
2020. gada (ENIAC).

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) BBI kopuzņēmuma mērķis ir
jāsasniedz, atbalstot pētniecības un 
inovācijas pasākumus, apvienojot publiskā 
un privātā sektora līdzekļus. Tāpēc BBI 
kopuzņēmuma uzdevums ir izsludināt 
aicinājumus iesniegt priekšlikumus 
pētniecības, demonstrējumu un ieviešanas
darbību atbalstam.

(15) BBI kopuzņēmuma mērķis būtu
jāsasniedz, atbalstot pētniecības un 
inovācijas pasākumus, apvienojot publiskā 
un privātā sektora līdzekļus. Tāpēc BBI 
kopuzņēmumam būtu jāizsludina 
aicinājumi iesniegt priekšlikumus 
pētniecības, izstrādes un inovāciju darbību 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas.

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas. Būtu arī 
jāizveido sinerģijas starp biorūpniecības 
kopuzņēmumu un trim Eiropas inovācijas 
partnerībām: ūdens, lauksaimniecības 
ražīguma un ilgtspējas un izejmateriālu 
partnerībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 28
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Kopīgo tehnoloģiju ierosme 
biorūpniecības jomā būtu jāpamato uz 
augšupēju pieeju, tas ir ļoti svarīgi 
reģionu potenciāla izmantošanā, jo īpaši 
attiecībā uz vietējo un reģionālo darbību 
atbalstu, pastāvīgi sadarbojoties ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm; tam 
būtu jāpalīdz vairot sabiedrības 
informētību par bioekonomikas svarīgo 
nozīmi un tās milzīgajām priekšrocībām; 
ir jāizmanto ekspertu zināšanas reģionālā 
līmenī un jāpastiprina sadarbība starp 
zinātnes aprindām, uzņēmumiem un 
valsts pārvaldi saskaņā ar tā saukto 
“Triple Helix” struktūru, kuras uzdevums 
ir attīstīt atvērtu un progresīvu 
ekonomiku, pārrobežu ieguldījumu 
plūsmas un efektīvu sadarbību.

Or. nl

Grozījums Nr. 29
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ņemot vērā paredzētās sinerģijas 
starp pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
un struktūrfondiem, kā arī attiecīgajām 
valstu un reģionālajām pētniecības un 
izstrādes finansēšanas programmām, 
reģioni visā Eiropas Savienībā ir 
jāmudina aktīvi atbalstīt biorūpniecības 
kopuzņēmuma pasākumus, piemēram, 
atbalstot attiecīgo pētniecības 
infrastruktūru, sagatavojot priekšlikumus, 
izmantojot pētniecības rezultātus vai 
attiecīgo dalībnieku sadarbības 
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pasākumus, ar mērķi veicināt BBI 
pasākumu reģionālo ietekmi, kā arī 
veicināt šo pasākumu potenciālu radīt 
darba vietas un izaugsmi reģionālā 
līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 30
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) BBI kopuzņēmuma dibinātāji ir 
Savienība un BIC.

(17) BBI kopuzņēmuma dibinātāji ir 
Savienība un jebkāda cita dalībvalstu vai 
saistītas valsts struktūra, kura ir 
pieņēmusi statūtus un dod ieguldījumu šā 
kopuzņēmuma finansēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI 
kopuzņēmuma finanšu atbalsts galvenokārt 
izpaužas kā dotācijas biedriem pēc tam, 
kad ir izsludināts atklāts un 
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 
priekšlikumus.

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI 
kopuzņēmuma finanšu atbalsts galvenokārt 
izpaužas kā dotācijas biedriem pēc tam, 
kad ir izsludināts pārredzams, atklāts un 
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 
priekšlikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Privāto biedru iemaksas nedrīkst 
attiecināt tikai uz BBI kopuzņēmuma 
administratīvajām izmaksām un uz 
līdzfinansējumu, kas nepieciešams, lai 
īstenotu BBI kopuzņēmuma atbalstītos 
pētniecības un inovācijas pasākumus.

(21) Privāto biedru iemaksas būtu 
jāattiecina tikai uz BBI kopuzņēmuma 
administratīvajām izmaksām un uz 
līdzfinansējumu, kas nepieciešams, lai 
īstenotu BBI kopuzņēmuma atbalstītos 
pētniecības un inovācijas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Privāto biedru iemaksas jāattiecina 
arī uz papildu pasākumiem, kas veicami 
privātajiem biedriem, kā norādīts papildu 
rīcības plānā; lai gūtu atbilstošu pārskatu 
par radīto ietekmi, šiem papildu 
pasākumiem ir jānorāda uz iemaksām 
biorūpniecības plašākā kopējā tehnoloģiju 
ierosmē.

(22) Izmaksas, kuras saistītas ar papildu 
pasākumiem, kas veicami privātajiem 
biedriem, kā norādīts papildu rīcības plānā, 
var aprēķināt, bet tās nav uzskatāmas par
iemaksām biorūpniecības plašākā kopējā 
tehnoloģiju ierosmē.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Privāto biedru iemaksas jāattiecina arī 
uz papildu pasākumiem, kas veicami 
privātajiem biedriem, kā norādīts papildu 
rīcības plānā; lai gūtu atbilstošu pārskatu 
par radīto ietekmi, šiem papildu 
pasākumiem ir jānorāda uz iemaksām 
biorūpniecības plašākā kopējā tehnoloģiju 
ierosmē.

(22) Privāto biedru iemaksas jāattiecina arī 
uz papildu pasākumiem, kas veicami 
privātajiem biedriem, kā norādīts papildu 
rīcības plānā un gada ziņojumā; lai gūtu 
atbilstošu pārskatu par radīto ietekmi, šiem 
papildu pasākumiem ir jānorāda uz 
iemaksām biorūpniecības plašākā kopējā 
tehnoloģiju ierosmē.

Or. en

(skatīt 4. panta 4. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 35
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Savienības finansiālais ieguldījums 
BBI kopuzņēmumā ir jāpārvalda saskaņā ar 
pamatotiem finanšu pārvaldības principiem 
un atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem par 
netiešu pārvaldību, kas izklāstīti Regulā
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Komisijas 
2012. gada 29. oktobra Deleģētajā regulā 
(ES) Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 piemērošanas 
noteikumiem27.

(24) Savienības finansiālais ieguldījums 
BBI kopuzņēmumā ir jāpārvalda saskaņā ar 
pamatotiem finanšu pārvaldības principiem 
un atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem par 
netiešu pārvaldību, kas izklāstīti Regulas
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
1.�4. punktā un Komisijas 2012. gada 
29. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 piemērošanas noteikumiem27.

__________________ __________________
27 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp. 27 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Josefa Andrés Barea

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

(26a) Neskarot starpposma novērtējumu, 
kas minēts 11. pantā, un saskaņā ar 
Regulas Nr. .../2013 [Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 26. pantu kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes, kas ir 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašs finansējuma instruments, būtu 
jāpakļauj padziļinātam starpposma 
novērtējumam, kurā cita starpā būtu 
jāietver to atklātības, pārredzamības un 
lietderības analīze.

Or. es

Grozījums Nr. 37
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Komisijas iekšējam revidentam būtu 
jābūt tādām pašām pilnvarām attiecībā uz 
BBI kopuzņēmumu kā attiecībā uz 
Komisiju.

(27) Komisijas iekšējam revidentam būtu 
jābūt tādām pašām pilnvarām attiecībā uz 
BBI kopuzņēmumu kā attiecībā uz 
Komisiju. Attiecīga kārtība būtu 
jāpiemēro Revīzijas palātai un Eiropas 
Parlamentam.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto 
struktūrvienību, biroju vai aģentūru 

svītrots
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izveides akts var liegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūrvienību, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 209. pantā minēto 
struktūrvienību pārskatus pārbauda 
neatkarīga revīzijas struktūra, kas cita 
starpā sniedz atzinumu par pārskatā 
sniegtās informācijas ticamību, kā arī 
pamatā esošo darījumu likumīgumu un 
pareizību. BBI kopuzņēmuma pārskatus 
Revīziju palāta nepārbauda, lai novērstu 
divkāršu pārskatu pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto 
struktūrvienību, biroju vai aģentūru 
izveides akts var liegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūrvienību, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012
209. pantā minēto struktūrvienību 
pārskatus pārbauda neatkarīga revīzijas 
struktūra, kas cita starpā sniedz atzinumu 
par pārskatā sniegtās informācijas 
ticamību, kā arī pamatā esošo darījumu 
likumīgumu un pareizību. BBI 
kopuzņēmuma pārskatus Revīziju palāta 
nepārbauda, lai novērstu divkāršu 
pārskatu pārbaudi.

(28) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto 
struktūrvienību, biroju vai aģentūru 
izveides akts var liegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūrvienību, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantā minēto struktūrvienību 
pārskatus pārbauda neatkarīga revīzijas 
struktūra, kas cita starpā sniedz atzinumu 
par pārskatā sniegtās informācijas 
ticamību, kā arī pamatā esošo darījumu 
likumīgumu un pareizību. Neraugoties uz 
šo atzinumu, kurš nav audits, Revīzijas 
palāta pārbauda BBI kopuzņēmuma 
pārskatus.

Or. fr
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Pamatojums

Nav pamatota iemesla atbrīvot BBI kopuzņēmuma pārskatus no Revīzijas palātas pārbaudes. 
Lai gan to sniegtu neatkarīga revīzijas struktūra, atzinums nav tāda veida audits, kas ļautu 
trešām pusēm, tostarp ES un tās Parlamentam, ar pamatotu pārliecību uzskatīt, ka šie 
pārskati ir uzticami un ka visi darījumi ir veikti likumīgi un pareizi.

Grozījums Nr. 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Neskarot starpposma novērtējumu, 
kas minēts 11. pantā, un saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
regulas 26. pantu kopīgās tehnoloģiju 
ierosmes, kas ir pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īpašs finansējuma 
instruments, būtu jāpakļauj padziļinātam 
starpposma novērtējumam, kurā cita 
starpā būtu jāietver to atklātības, 
pārredzamības un lietderības analīze.

Or. en

(Skatīt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulas 26. pantu.)

Pamatojums

Šī atsauce ir nepieciešama, lai atspoguļotu sarunu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
galīgos rezultātus. Tādējādi tiek norādīts uz vēl citiem nozīmīgiem aspektiem, kurus 
Parlamentam izdevās iekļaut pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulas 26. pantā.

Grozījums Nr. 41
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
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vienkāršot un saskaņot pētniecības un 
inovācijas finansēšanas situāciju 
Savienības līmenī, visām valsts un privātā
sektora partnerībām, kuras finansē no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
vajadzētu ilgt atbilstīgi pamatprogrammas 
termiņiem, lai nepieļautu, ka paralēli ir 
spēkā dažādi noteikumu kopumi un 
nākotnē palielinātos administratīvā slodze 
dalībniekiem un Savienības struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Lai īstenotu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
vienkāršot un saskaņot Eiropas 
pētniecības un inovācijas finansēšanas 
situāciju, būtu jānovērš dažādu šīs 
programmas noteikumu kopumu 
piemērošana kopuzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Lai palīdzētu likvidēt plaisu starp 
pētniecību un inovācijām Eiropā, 
izmantojot struktūrfondus, būtu jāattīsta 
papildināmība un cieša sinerģija. Pēc 
iespējas tiks veicināta abu instrumentu 
sadarbspēja. Tiks veicināts kumulatīvs un 
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kombinēts finansējums. Šajā sakarībā 
pasākumu mērķis būs pilnībā izmantot 
Eiropas talantu kopuma potenciālu un 
līdz ar to optimizēt pētniecības un 
inovāciju ekonomisko un sociālo ietekmi, 
un tos veiks neatkarīgi no kohēzijas 
politikas fondu ietvaros īstenotās politikas 
un darbībām, tomēr tās papildinot.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Ņemot vērā to, cik pamatpētniecība 
ir nozīmīga jaunu avangardisku ideju 
radīšanā, kuras veicina turpmāku 
inovāciju, uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus pētniecības un izstrādes 
sadarbības projektiem būtu jāizsludina 
attiecībā uz biotehnoloģiju jomu 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
līdztekus un paralēli biorūpniecības 
kopuzņēmuma pasākumiem, jo īpaši 
attiecībā uz pētniecību 1. līdz 
4. tehnoloģiskās gatavības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar regulu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” pētniecības un izstrādes 
darbības, kas ietvertas kopējā tehnoloģiju ierosmē, būtu jāiekļauj arī „Apvārsnis 2020” 
darba programmu kvalificētajos aicinājumos iesniegt projektu pieteikumus. BBI gadījumā 
sadarbības pētniecība būtu jāveic paralēli ar BBI pasākumiem zemākos tehnoloģiskās 
gatavības līmeņos, lai panāktu plašāku universitāšu un MVU iesaisti ES finansētā 
biotehnoloģiju pētniecībā, tādējādi nodrošinot līdzsvaru starp zemāka un augstāka līmeņa 
tehnoloģisko gatavību, izveidojot konkurētspējīgu pētniecības vidi un veicinot turpmākas 
inovācijas.
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Grozījums Nr. 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
30.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30c) Ņemot vērā paredzētās sinerģijas 
starp pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
un struktūrfondiem, kā arī attiecīgajām 
valstu un reģionālajām pētniecības un 
izstrādes finansēšanas programmām, 
reģioni visā Eiropas Savienībā ir 
jāmudina aktīvi atbalstīt biorūpniecības 
kopuzņēmuma pasākumus, piemēram, 
atbalstot attiecīgo pētniecības 
infrastruktūru, sagatavojot priekšlikumus, 
izmantojot pētniecības rezultātus vai 
attiecīgo dalībnieku sadarbības 
pasākumus, ar mērķi veicināt 
biorūpniecības kopuzņēmuma pasākumu 
reģionālo ietekmi, kā arī veicināt šo 
pasākumu potenciālu radīt darba vietas 
un izaugsmi reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments veiksmīgi ir panācis jauna panta iekļaušanu pamatprogrammas
„Apvārsnis 2020” regulā, nepārprotami pieprasot uzlabot sinerģiju starp pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem. Šajā sakarā KTI nevajadzētu būt izņēmumam. Reģioni 
būtu jāmudina atbalstīt šo ierosmju pasākumus, jo īpaši ņemot vērā to lielās iespējas 
reģionālo kopu nostiprināšanā.

Grozījums Nr. 46
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
30.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30c) Būtu jāveicina pasākumi, kas 
stimulē MVU, augstskolu un pētniecības 
centru iesaisti. Šajā saistībā būtu 
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jānosaka un jānovērš barjeras, kas kavē 
jaunpienācēju līdzdalību programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu biorūpniecības jomā sākto 
kopējo tehnoloģiju ierosmi, uz laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 
31. decembrim tiek dibināts kopuzņēmums 
Līguma 187. panta izpratnē (turpmāk 
tekstā — “BBI kopuzņēmums”).

1. Lai īstenotu biorūpniecības jomā sākto 
kopējo tehnoloģiju ierosmi, uz laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim tiek dibināts kopuzņēmums 
Līguma 187. panta izpratnē (turpmāk 
tekstā — “BBI kopuzņēmums”).

Or. en

Pamatojums

Ja divas KTI paaudzes paralēli izsludinātu aicinājumus, (ar dažādiem dalībniekiem, 
dažādiem noteikumiem līdzdalībai, dažādiem budžetiem) — tas izraisītu augstas 
administratīvas izmaksas, vēl vairāk sarežģītu ES pētniecības finansēšanas sistēmu, neļaujot 
saprast, kādi līdzekļi faktiski katru gadu tiek iztērēti. Tāpēc KTI darbības termiņiem vajadzētu 
būt vienādiem ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un turpmāko pamatprogrammu 
termiņiem. Nosākot īsāku BBI kopuzņēmuma darbības laiku, KU arī labāk spēs tikt galā ar 
budžeta samazināšanas radītajām problēmām, jo nebūs jāpārskata plānotās darbības.

Grozījums Nr. 48
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu biorūpniecības jomā sākto 
kopējo tehnoloģiju ierosmi, uz laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 
31. decembrim tiek dibināts kopuzņēmums 
Līguma 187. panta izpratnē (turpmāk 

1. Lai īstenotu biorūpniecības jomā sākto 
kopējo tehnoloģiju ierosmi, uz laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim tiek dibināts kopuzņēmums 
Līguma 187. panta izpratnē (turpmāk 
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tekstā — “BBI kopuzņēmums”). tekstā — “BBI kopuzņēmums”).

Or. es

Grozījums Nr. 49
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmēt biorūpniecības kopējās 
tehnoloģiju ierosmes mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz resursu ziņā efektīvāku un 
ilgtspējīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un lielāku
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, jo 
īpaši lauku rajonos, izveidojot ilgtspējīgu 
un konkurētspējīgu biorūpniecību Eiropā, 
kā pamatā ir modernas biorafinēšanas 
iekārtas, kuras ilgtspējīgi iegūst biomasu, 
jo īpaši:

b) sekmēt biorūpniecības kopējās 
tehnoloģiju ierosmes mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz tādu ekonomiku, kas ir 
pamatota uz pietiekamiem resursiem un 
videi nekaitīgiem ilgtspējīgiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un kas 
veicina ekonomikas attīstību un 
nodarbinātību, jo īpaši lauku rajonos, 
izveidojot ilgtspējīgu, no ĢMO brīvu un 
konkurētspējīgu biorūpniecību Eiropā, kā 
pamatā ir modernas biorafinēšanas 
iekārtas, kuras ilgtspējīgi iegūst biomasu, 
kā arī biomasas hierarhijas un biomasas 
izmantošanas kaskādes veidā 
pamatprincipi, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 50
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) demonstrēt tehnoloģijas, kas no Eiropā 
iegūtas biomasas dod iespēju ražot jaunus 
ķīmisko vielu veidošanas elementus, 
jaunus materiālus un jaunus patēriņa 
produktus, ar ko aizstāj nepieciešamību pēc 

c) demonstrēt augstvērtīgas tehnoloģijas, 
kas no Eiropā iegūtas biomasas dod iespēju 
ražot jaunus ķīmisko vielu veidošanas 
elementus, jaunus materiālus un jaunus 
patēriņa produktus, ar ko aizstāj 
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fosilā devuma; nepieciešamību pēc fosilā devuma;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izveidot pamata biorafinēšanas 
rūpnīcas, kurās izmanto tehnoloģijas un 
uzņēmējdarbības modeļus, kas paredzēti 
biomateriāliem, ķīmiskām vielām un 
degvielai un kas apliecina tādus 
uzlabojumus izmaksu un veikuma ziņā, 
kuri spēj konkurēt ar fosilām 
alternatīvām.

e) veicināt tādu tehnoloģiju un 
uzņēmējdarbības modeļu izmantošanu, kas 
paredzēti no ĢMO brīviem biomateriāliem, 
ķīmiskām vielām un degvielai un kas
apliecina lielu veikumu vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Savienības finanšu ieguldījums ir 
atkarīgs no šādiem faktoriem:
a) BBI kopuzņēmuma pierādījuma, ka tā 
daudzgadu darba plāns un Savienības 
finansētās darbības atbilst tām pētniecības 
prioritātēm, kuras noteiktas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”;
b) BBI kopuzņēmuma pierādījuma, ka 
tiek ievēroti vispārējie principi, kas regulē 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”;
c) BBI kopuzņēmuma pierādījuma, ka 
tiek ievēroti pamatprogrammas 
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“Apvārsnis 2020” 19. pantā izklāstītie 
nosacījumi;

Or. es

Grozījums Nr. 53
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) iesaistīšanos tā darbībās saskaņā 
ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Darbību joma

1. Lai izpildītu 2. pantā noteiktos mērķus, 
biorūpniecības pētniecības programma 
varētu finansēt pētniecības un izstrādes 
pasākumus 2. līdz 6. tehnoloģiskās 
gatavības līmenī.
2. Ja biorūpniecības pētniecības 
programmai būtu jāfinansē inovāciju 
darbības no 7. līdz 8. tehnoloģiskās 
gatavības līmenim, tad finansējuma 
likmes netiešajām darbībām tiek 
samazinātas saskaņā ar dalības 
noteikumiem [22. pants].
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Or. en

Pamatojums

Šis pants ir paredzēts, lai precizētu biorūpniecības kopuzņēmuma darbību jomu, jo īpaši 
attiecībā uz tiem tehnoloģiskās gatavības līmeņiem, kas ietverti tā pētniecības programmā. 
Dalības noteikumos tiek aicināts arī vairāk ņemt vērā TGL koncepciju, lai noteiktu 
finansējuma līmeni, kas ir ņemts vērā arī šajā pantā attiecībā uz finansējuma likmēm, ko 
izmanto netiešajām darbībām.

Grozījums Nr. 55
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
tostarp EBTA apropriācijas, BBI 
kopuzņēmumam administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir EUR 
1000 miljoni. Ieguldījumu izmaksā no 
Savienības vispārējā budžeta apropriācijas, 
kas piešķirta programmas 
“Apvārsnis 2020” Īpašajai programmai, ar 
kuru ievieš pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 attiecīgajiem 
58. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
iv) punktā, 60. pantā un 61. pantā 
minētajiem noteikumiem par 
struktūrvienībām, kuras norādītas iepriekš 
minētās regulas 209. pantā.

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
tostarp Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) dalībvalstu iemaksas, 
BBI kopuzņēmumam administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir EUR 
1000 miljoni. Ieguldījumu izmaksā no 
Savienības vispārējā budžeta apropriācijas, 
kas piešķirta programmas 
“Apvārsnis 2020” Īpašajai programmai, ar 
kuru ievieš pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 attiecīgajiem 
58. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
iv) punktā, 60. pantā un 61. pantā 
minētajiem noteikumiem par 
struktūrvienībām, kuras norādītas iepriekš 
minētās regulas 209. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts



PE522.976v01-00 28/69 AM\1009063LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
tostarp EBTA apropriācijas, BBI 
kopuzņēmumam administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir EUR 
1000 miljoni. Ieguldījumu izmaksā no 
Savienības vispārējā budžeta apropriācijas, 
kas piešķirta programmas 
“Apvārsnis 2020” Īpašajai programmai, ar 
kuru ievieš pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 attiecīgajiem 
58. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
iv) punktā, 60. pantā un 61. pantā 
minētajiem noteikumiem par 
struktūrvienībām, kuras norādītas iepriekš 
minētās regulas 209. pantā.

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
tostarp EBTA apropriācijas, BBI 
kopuzņēmumam administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir EUR 
875 miljoni. Ieguldījumu izmaksā no 
Savienības vispārējā budžeta apropriācijas, 
kas piešķirta programmas 
“Apvārsnis 2020” Īpašajai programmai, ar 
kuru ievieš pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 attiecīgajiem 
58. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
iv) punktā, 60. pantā un 61. pantā 
minētajiem noteikumiem par 
struktūrvienībām, kuras norādītas iepriekš 
minētās regulas 209. pantā.

Or. en

Pamatojums

BBI KU budžeta samazinājums par 12,5 % ir ierosināts sakarā ar „Apvārsnis 2020” kopējā 
budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru starp finansējumu sadarbības 
pētniecībai transporta jomā, no vienas puses, un KTI finansējumu, no otras. Uz KTI 
jāattiecina tāds pats samazinājums. Vienlaikus tiek ierosināts samazināt BBI darbības laiku 
par 4 gadiem, ņemot vērā jauna budžeta izstrādi nākamajai DFS pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 57
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Deleģēšanas nolīgumā, kas minēts šā 
panta 2. punktā, nosaka Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 
3. punktā, kā arī 60. un 61. pantā un 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 40. pantā minētos 
elementus, kā arī cita starpā turpmāk 
minēto:

3. Deleģēšanas nolīgumā, kas minēts šā 
panta 2. punktā, nosaka Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 
3. punktā, 60. panta 1.�4. punktā un 
61. pantā, kā arī Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 1268/2012 40. pantā 
minētos elementus, kā arī cita starpā 
turpmāk minēto:
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Or. en

Grozījums Nr. 58
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasākumus saistībā ar tās informācijas 
sniegšanu, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu, ka Komisija spēj izpildīt 
savus izplatīšanas un ziņošanas 
pienākumus;

d) pasākumus saistībā ar tās informācijas 
sniegšanu, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu, ka Komisija spēj izpildīt 
savus izplatīšanas un ziņošanas 
pienākumus, tostarp pilnīgu informāciju 
par visiem priekšlikumiem un dotāciju 
nolīgumiem un to partneriem, kura 
savlaicīgi ir jāiekļauj globālajā 
“Apvārsnis 2020” datu bāzē ECORDA;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta 1. punktā minētais ieguldījums ir: Panta 1. punktā minēto ieguldījumu veido 
ieguldījums BBI kopuzņēmumā, kā 
noteikts pielikumā ietverto statūtu 
12. panta 2. punktā, 12. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā un 12. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iemaksas natūrā vismaz EUR 1800 
miljonu apmērā 1. pantā minētajā 
laikposmā; šīs iemaksas veic visi biedri, 
izņemot Savienību, vai to sastāvā esošie 
tiesību subjekti, un tās ir izmaksas, kas 
šiem biedriem ir jāsedz, īstenojot papildu 
pasākumus ārpus BBI kopuzņēmuma darba 
plānā paredzētā, palīdzot īstenot BBI 
kopējās tehnoloģiju ierosmes mērķus. 
Atbalstu minēto izmaksu segšanai var 
sniegt no citām Savienības finansēšanas 
programmām saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem un procedūrām. Šādos 
gadījumos Savienības finansējums
neaizstāj ieguldījumus natūrā, ko sniedz 
biedri, kuri nav Savienība, vai to sastāvā 
esošie tiesību subjekti.

b) var kvantitatīvi novērtēt papildu 
izmaksas 1. pantā minētajā laikposmā; šīs 
iemaksas veic visi biedri, izņemot 
Savienību, vai to sastāvā esošie tiesību 
subjekti, un tās ir izmaksas, kas šiem 
biedriem ir jāsedz, īstenojot papildu 
pasākumus ārpus BBI kopuzņēmuma darba 
plānā paredzētā, palīdzot īstenot BBI 
kopējās tehnoloģiju ierosmes mērķus. 
Atbalstu minēto izmaksu segšanai var 
sniegt no citām Savienības finansēšanas 
programmām saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem un procedūrām. Jebkurā 
gadījumā šīs izmaksas neaizstāj 
ieguldījumus natūrā, ko sniedz biedri, kuri 
nav Savienība, vai to sastāvā esošie tiesību 
subjekti.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai izvērtētu 2. punkta b) apakšpunktā, 
kā arī pielikumā iekļauto Statūtu 12. panta 
3. punkta c) apakšpunktā minēto iemaksu 
apmēru, izmaksas nosaka atbilstoši 
attiecīgo struktūrvienību parastajai izmaksu 
aprēķināšanas praksei un piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūrvienība ir dibināta, kā arī 
piemērojamiem starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas apstiprina 
neatkarīga ārēja revīzija, ko norīkojusi 

4. Lai izvērtētu 2. punkta b) apakšpunktā, 
kā arī pielikumā iekļauto Statūtu 12. panta 
3. punkta c) apakšpunktā minēto iemaksu 
apmēru, izmaksas nosaka atbilstoši 
attiecīgo struktūrvienību parastajai izmaksu 
aprēķināšanas praksei un piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūrvienība ir dibināta, kā arī 
piemērojamiem starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Statūtu 12. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā minēto iemaksu apmēru 
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attiecīgā struktūrvienība. BBI 
kopuzņēmums pārbauda iemaksu 
izvērtējumu. Neskaidrību gadījumā BBI 
kopuzņēmums veic izvērtējuma revīziju.

apstiprina neatkarīga ārēja revīzija, ko 
norīkojusi attiecīgā struktūrvienība. BBI 
kopuzņēmums pārbauda iemaksu 
izvērtējumu. Neskaidrību gadījumā BBI 
kopuzņēmums veic izvērtējuma revīziju. 
Attiecīgā struktūra katru gadu sabiedrībai 
sniedz gada pārskatu par tās veiktajiem 
papildu pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā papildu darbības jāveic privātajiem biedriem un tās nodrošina tik vajadzīgo sviras 
efektu, KTI tās nebūtu jāpakļauj revīzijai. Papildu darbības ir jāplāno un jāveic kā skaidrs 
papildu ieguldījums, un par tām jāziņo ik gadu. Taču Savienība nepiedalās šo papildu 
darbību līdzfinansēšanā, tāpēc tās nebūtu jākontrolē ārpus KU īstenotās kontroles.

Grozījums Nr. 62
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BBI kopuzņēmums pieņem īpašus finanšu 
noteikumus saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantu un 
Regulas (ES) Nr. ... [Deleģētā regula par 
PPP finanšu regulas modeli].

Neskarot šīs regulas 12. pantu, BBI 
kopuzņēmums pieņem īpašus finanšu 
noteikumus saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantu un 
Regulas (ES) Nr. ... [Deleģētā regula par 
PPP finanšu regulas modeli].

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu valde pieņem lēmumu, kura 

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu valde pieņem lēmumu, kura 
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pamatā ir Civildienesta noteikumu 2. panta 
1. punkts un Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 6. pants, attiecīgās 
iecēlējiestādes pilnvaras deleģējot 
izpilddirektoram un definējot nosacījumus 
šāda pilnvaru deleģējuma apturēšanai. 
Izpilddirektors ir pilnvarots šīs pilnvaras 
deleģēt tālāk.

pamatā ir Civildienesta noteikumu 2. panta 
1. punkts un Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 6. pants, attiecīgās 
iecēlējiestādes pilnvaras deleģējot 
izpilddirektoram un definējot nosacījumus 
šāda pilnvaru deleģējuma apturēšanai. 
Izpilddirektors ir pilnvarots minētās 
pilnvaras pastarpināti deleģēt tālāk.
Nākamajā valdes sanāksmē 
izpilddirektors ziņo par šādā veidā 
deleģēto pilnvaru īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Katru reizi, kad pilnvaras tiek deleģētas, ir jāsagatavo ziņojums.

Grozījums Nr. 64
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos izņēmuma gadījumos valde, 
pieņemot attiecīgu lēmumu, var uz laiku 
apturēt iecēlējiestādes pilnvaru deleģējumu 
izpilddirektoram un izpilddirektora 
pastarpināti deleģētās pilnvaras un izpildīt 
tās pati vai deleģēt kādam no saviem 
locekļiem vai kopuzņēmuma darbiniekam, 
kas nav izpilddirektors.

Valde, pieņemot pamatotu lēmumu, var uz 
laiku apturēt iecēlējiestādes pilnvaru 
deleģējumu izpilddirektoram un 
izpilddirektora pastarpināti deleģētās 
pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt 
kādam no saviem locekļiem vai 
kopuzņēmuma darbiniekam, kas nav 
izpilddirektors.

Or. fr

Pamatojums

Valdei būtu jāļauj jebkurā laikā pagarināt vai atsaukt pilnvaru deleģējumu bez vajadzības 
pierādīt, ka pastāv īpaši izņēmuma apstākļi.

Grozījums Nr. 65
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz BBI kopuzņēmumu un tā 
darbiniekiem attiecas Protokols par 
privilēģijām un imunitāti Eiropas 
Savienībā.

Uz BBI kopuzņēmuma izpilddirektoru un 
valdes locekļiem attiecas Protokols par 
privilēģijām un imunitāti Eiropas 
Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Valdei būtu jāļauj jebkurā laikā pagarināt vai atsaukt pilnvaru deleģējumu bez vajadzības 
pierādīt, ka pastāv īpaši izņēmuma apstākļi.

Grozījums Nr. 66
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktu 
vispārējiem principiem BBI kopuzņēmums 
atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis tā 
personāls, pildot savus pienākumus.

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktu 
vispārējiem principiem BBI kopuzņēmums 
atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis tā 
personāls un valdes locekļi, pildot savus 
pienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) strīdos, kas saistīti ar kompensāciju par 
zaudējumiem, kurus radījis BBI
kopuzņēmuma personāls, pildot savus 

svītrots
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pienākumus;

Or. fr

Pamatojums

Nav vajadzības parastā tiesību aktā izdarīt izņēmumu attiecībā uz šāda veida strīdiem.

Grozījums Nr. 68
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visos citos gadījumos, uz kuriem 
neattiecas šī regula vai citi Savienības 
tiesību akti, piemēro tās valsts tiesību 
aktus, kurā atrodas BBI kopuzņēmuma 
galvenais birojs.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nav vajadzības izdarīt izņēmumu parastajā tiesību aktā, ko piemēro strīdiem; būtu jāatļauj 
līgumisko noteikumu izmantošana.

Grozījums Nr. 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic BBI kopuzņēmuma 
starpposma novērtējumu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Līdz 2018. gada 
30. jūnijam Komisija novērtējuma 
secinājumus un savus atzinumus dara 
zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.

1. Komisija veic BBI kopuzņēmuma 
starpposma novērtējumu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Līdz 2018. gada 
30. jūnijam Komisija novērtējuma 
secinājumus un savus atzinumus dara 
zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.
Biorūpniecības kopuzņēmuma 
starpposma novērtējums ir daļa no 
programmas “Apvārsnis 2020” 
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starpposma novērtējuma, un to sagatavo, 
veicot “Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo izmaiņas, kas tika ieviestas pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
regulas 26. pantā, kur tiek skaidri pieminētas KTI kā daļa no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” starpposma novērtējuma.

Grozījums Nr. 70
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic BBI kopuzņēmuma 
starpposma novērtējumu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Līdz 2018. gada 
30. jūnijam Komisija novērtējuma 
secinājumus un savus atzinumus dara 
zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.

1. Komisija veic BBI kopuzņēmuma 
starpposma novērtējumu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Līdz 2018. gada 
30. jūnijam Komisija novērtējuma 
secinājumus un savus atzinumus dara 
zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.
BBI kopuzņēmuma starpposma 
novērtējums ir daļa no programmas 
“Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējuma, ko sagatavo, veicot 
“Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 71
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Biorūpniecības kopuzņēmuma 
budžetu var pārskatīt, veicot vidusposma 
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novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no starpposma novērtējuma rezultātiem un pienācīgi ņemot vērā visus pārējos 
atbilstīgos faktorus, biorūpniecības budžeta pielāgošanas iespēja būtu jāiekļauj 
biorūpniecības juridiskajā pamata aktā. Kopumā šādas atsauces uz iespējamu KTI budžeta 
pārskatīšanu starpposma novērtējuma laikā būtu jāparedz attiecīgi arī citos pamattiesību 
aktos, ar ko reglamentē citus kopuzņēmumus.

Grozījums Nr. 72
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a BBI kopuzņēmuma budžetu var 
pārskatīt, veicot vidusposma novērtējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 73
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija var sagatavot gada ziņojumu 
par progresu BBI kopuzņēmuma 
pētniecības un izstrādes darbību jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 74
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbrīvojums no atbildības par budžeta 
izpildi saistībā ar Savienības ieguldījumu 
BBI kopuzņēmumā ir daļa no 
atbrīvojuma, ko Eiropas Parlaments pēc 
Padomes ieteikuma ir piešķīris Komisijai 
saskaņā ar Līguma 319. pantu.

1. Apstiprinājumu saistībā ar BBI 
kopuzņēmuma budžeta izpildi piešķir
Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 
saskaņā ar procedūru, kas ir salīdzināma 
ar procedūru, kura noteikta Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 319. pantā un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
Nr. 966/2012 (ES, Euratom) 
164.�166. pantā; to piešķir, pamatojoties 
uz Revīzijas palātas audita ziņojumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kopuzņēmumiem Revīzijas palāta veiktu auditu un tiem piemērotu tās pašas 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras, ko piemēro Komisijai, nodrošinot budžeta un 
politisko kontroli, kuru īsteno Parlaments.

Grozījums Nr. 75
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbrīvojums no atbildības par budžeta 
izpildi saistībā ar Savienības ieguldījumu 
BBI kopuzņēmumā ir daļa no 
atbrīvojuma, ko Eiropas Parlaments pēc 
Padomes ieteikuma ir piešķīris Komisijai 
saskaņā ar Līguma 319. pantu.

1. Atbrīvojumu no atbildības par budžeta 
izpildi saistībā ar Savienības ieguldījumu 
BBI kopuzņēmumā Eiropas Parlaments pēc 
Padomes ieteikuma piešķir līdz n+2 gada 
15. maijam saskaņā ar procedūru, kas ir 
salīdzināma ar procedūru, kas izklāstīta 
LESD 319. pantā un Regulas 966/2012 
(ES/Euratom) 164.�165. pantā, kā arī 
saskaņā ar BBI kopuzņēmuma finanšu 
noteikumos paredzēto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Ja Eiropas Parlaments atsakās apstiprināt 
budžeta izpildi, izpilddirektors iesniedz 
atlūgumu valdei, kura, ņemot vērā 
attiecīgos apstākļus, pieņem galīgo 
lēmumu.

Or. fr

Pamatojums

Lai budžeta izpildes apstiprināšanas process būtu ticams, pēc atteikuma apstiprināt budžeta 
izpildi ir jāseko loģiskam turpinājumam: citiem vārdiem sakot, būtu jāsasauc valde, lai 
pieņemtu lēmumu par to, kas būtu jādara attiecībā uz izpilddirektoru. Šī procedūra nenozīmē 
atlaišanu, bet tikai to, ka izpilddirektora pienākums ir iesniegt atlūgumu, lai dotu iespēju 
valdei pieņemt lēmumu par šo atlūgumu un jebkādu nepieciešamo turpmāko darbību.

Grozījums Nr. 77
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kopuzņēmuma darbinieki, 
izpilddirektors un valdes locekļi, 
nekavējoties un to darīdami, 
neuzņemoties nekādu personīgu atbildību, 
ziņo OLAF par krāpšanu, ja tie par šādu 
krāpšanu ir uzzinājuši, pildot savus 
dienesta pienākumus. Gadījumā, ja tie 
nepilda minēto pienākumu, tie kļūst 
personīgi atbildīgi par tās krāpšanas 
sekām, par kuru tie ir uzzinājuši un nav 
ziņojuši OLAF.

Or. fr
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Pamatojums

Cīņai pret krāpšanu ir jābūt ES prioritātei. Šajā nolūkā minētā ziņošanas kārtība, kas jau 
darbojas vismaz vienā dalībvalstī, ir ļoti lietderīgs līdzeklis.

Grozījums Nr. 78
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valdes locekļi, zinātniskās komitejas 
locekļi un izpilddirektors publisko un 
atjaunina deklarāciju, kurā norādītas 
visas profesionālās darbības, finanšu 
intereses un interešu konflikti. 
Deklarācijās jāietver šāda informācija:
a) personas nodarbošanās un tās dalība 
privātu uzņēmumu, nevalstisku 
organizāciju un asociāciju valdēs vai 
komitejās;
b) ieguldījumus uzņēmumos vai 
partnerībās, ja šiem ieguldījumiem varētu 
būt potenciāla ietekme uz valsts politiku 
vai tie dod attiecīgajai personai iespēju 
būtiski ietekmēt situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumiem, ko finansē BBI 
kopuzņēmums, piemēro Regulu (ES) Nr. ... 
[Noteikumi par dalību un informācijas 
izplatīšanu programmā Apvārsnis 2020]. 
Saskaņā ar iepriekš minēto regulu BBI 

Netiešajiem pasākumiem, ko finansē BBI 
kopuzņēmums, piemēro Regulu (ES) Nr. ... 
[Noteikumi par dalību un informācijas 
izplatīšanu, ko piemēro programmai
“Apvārsnis 2020”] un Komisijas 
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kopuzņēmumu uzskata par finansēšanas 
iestādi, un tas nodrošina finanšu palīdzību 
netiešiem pasākumiem, kā minēts 
pielikumā iekļauto Statūtu 1. punktā.

lēmumus, kas attiecas uz tās īstenošanu. 
Saskaņā ar iepriekš minēto regulu BBI 
kopuzņēmumu uzskata par finansēšanas 
iestādi, un tas nodrošina finanšu palīdzību 
netiešiem pasākumiem, kā minēts 
pielikumā iekļauto Statūtu 1. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 80
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumiem, ko finansē BBI 
kopuzņēmums, piemēro Regulu (ES) Nr. ... 
[Noteikumi par dalību un informācijas 
izplatīšanu programmā Apvārsnis 2020]. 
Saskaņā ar iepriekš minēto regulu BBI 
kopuzņēmumu uzskata par finansēšanas 
iestādi, un tas nodrošina finanšu palīdzību 
netiešiem pasākumiem, kā minēts 
pielikumā iekļauto Statūtu 1. punktā.

Netiešajiem pasākumiem, ko finansē BBI 
kopuzņēmums, piemēro Regulu (ES) Nr. ... 
[Noteikumi par dalību un informācijas 
izplatīšanu programmā “Apvārsnis 2020”]
un Komisijas lēmumi, kas attiecas uz tās 
īstenošanu. Saskaņā ar iepriekš minēto 
regulu BBI kopuzņēmumu uzskata par 
finansēšanas iestādi, un tas nodrošina 
finanšu palīdzību netiešiem pasākumiem, 
kā minēts pielikumā iekļauto Statūtu 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka uz darbībām attiecas ne tikai dalības noteikumi, bet arī 
saistītie īstenošanas akti, piemēram, noteikumi par iesniegšanu, novērtēšanu, atlasi un 
pārskatīšanu. Saskaņā ar dalības noteikumu 1. panta 1. punktu, šie noteikumi attiecas vienīgi 
uz netiešajām darbībām.

Grozījums Nr. 81
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)



AM\1009063LV.doc 41/69 PE522.976v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā biorūpniecības 
kopuzņēmuma specifiskās darbības 
vajadzības, BBI kopuzņēmuma darba 
plānos ir pieļaujamas atkāpes no dalības 
noteikumiem attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai 
veicinātu un atbalstītu konkrēta veida 
dalībnieku iesaistīšanos, proti, ierobežojot 
finansējuma piešķiršanu MVU, 
augstskolām, bezpeļņas pētniecības
organizācijām, kopīgajiem pētniecības 
centriem un Eiropas interešu 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem, kas 
izklāstīti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 1. punktā un 
128. panta 1. punktā, un šīs regulas 
16. pantā, aicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, ko organizē BBI 
kopuzņēmums, publicē programmas 
“Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā.

Or. en

Pamatojums

Programmas „Apvārsnis 2020” trialoga sarunu laikā iestādes vienojās veicināt visu saskaņā 
ar šo programmu finansēto piedalīšanās konkursos iespēju lielāku saskaņotību. Šajā nolūkā 
Komisija apsolīja veicināt to, lai KTI organizētie aicinājumi piedalīties konkursos tiktu 
publicēti „Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā. Visas iestādes piekrita ievērot šo pieeju. Šā 
grozījuma mērķis ir pārvērst brīvprātīgo apņemšanos par juridisku prasību, garantējot 
vienkāršu un pieejamu informāciju pretendentiem.
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Grozījums Nr. 83
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Komisija nodrošina pastāvīgu 
koordināciju starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībām un BBI 
kopuzņēmuma darbībām, regulāri 
identificējot savstarpējās papildināmības 
iespējas un sinerģijas, tostarp vēlamās 
pārklāšanās jomas, kā arī Komisija īsteno 
oficiālas koordinācijas procesu, lai 
saskaņotu pētniecības prioritātes, uz 
kurām attiecas sadarbības pētniecība 
pamatprogrammas ietvaros un BBI 
kopuzņēmuma darbības.

Or. es

Grozījums Nr. 84
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošina stratēģiskās inovācijas 
programmas, kas izstrādāta, piedaloties 
visiem partneriem — arī privātajam 
sektoram, zinātniskajai kopienai, 
dalībvalstu pārstāvjiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kuras darbojas 
šajā jomā — pieņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sāk un izveido ciešu un ilgtermiņa 
sadarbību ar Savienību, nozari un citām 
ieinteresētajām personām;

c) sāk un izveido ciešu un ilgtermiņa 
sadarbību ar Savienību, nozari, 
akadēmiskajām aprindām, pētniecības 
organizācijām un citām ieinteresētajām 
personām, vienlaikus nodrošinot, lai 
dalība būtu iespējami plašāka gan 
ģeogrāfiskā, gan dalībnieku skaita 
izteiksmē;

Or. ro

Grozījums Nr. 86
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) publisko informāciju par projektiem, 
tostarp katra projekta kopējo vērtību, 
dalībnieku vārdus un BBI kopuzņēmuma 
finansējuma apmēru katram dalībniekam;

Or. ro

Grozījums Nr. 87
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc šo statūtu pieņemšanas un 
nodrošinot apstiprinājuma vēstuli —
biorūpniecības konsorcijs Aisbl (turpmāk 
tekstā — “BIC”) —, kas ir saskaņā ar 
Beļģijas tiesību aktiem izveidota bezpeļņas 

b) pēc šo statūtu pieņemšanas ar tā 
pārvaldības struktūras lēmumu —
biorūpniecības konsorcijs Aisbl (turpmāk 
tekstā — “BIC”) —, kas ir saskaņā ar 
Beļģijas tiesību aktiem izveidota bezpeļņas 



PE522.976v01-00 44/69 AM\1009063LV.doc

LV

organizācija (reģistrācijas numurs: 0521-
857-822), kuras pastāvīgais birojs atrodas 
Briselē, Beļģijā.

organizācija (reģistrācijas numurs: 0521-
857-822), kuras pastāvīgais birojs atrodas 
Briselē, Beļģijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura juridiska persona, kas tieši vai 
netieši atbalsta pētniecību un inovāciju 
kādā dalībvalstī vai pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” asociētajā valstī, var 
iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par BBI 
kopuzņēmuma biedru, ja attiecīgā juridiskā 
persona veic 12. punktā minētās iemaksas 
BBI kopuzņēmuma mērķu īstenošanai, kas 
izklāstīti šīs regulas 2. pantā, un pieņem 
BBI kopuzņēmuma statūtus.

1. Jebkura juridiska persona, kas tieši vai 
netieši atbalsta pētniecību un inovāciju 
kādā dalībvalstī vai pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” asociētajā valstī, var kļūt
par BBI kopuzņēmuma biedru, ja attiecīgā 
juridiskā persona veic 12. punktā minētās 
iemaksas BBI kopuzņēmuma mērķu 
īstenošanai, kas izklāstīti šīs regulas 
2. pantā, un pieņem BBI kopuzņēmuma 
statūtus.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas 
varētu dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu.

svītrots

Or. en



AM\1009063LV.doc 45/69 PE522.976v01-00

LV

Grozījums Nr. 90
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu.

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu. Noteikumiem par jaunu 
locekļu uzņemšanu vajadzētu būt 
publiskiem un pārredzamiem, neradot 
nevajadzīgus šķēršļus, un jebkāds 
atteikums ir rakstveidā skaidri jāpamato 
un jāpadara pieejams kandidātam un 
valstu pārstāvju grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu.

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu un nekavējoties paziņo savu 
lēmumu Komisijai, kurai, ja pieteikums ir 
pieņemts, ir tiesības iebilst pret 
pieteikuma iesniedzēja dalību, izņemot 
gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs ir 
savienības dalībvalsts.

Or. fr
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Grozījums Nr. 92
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu.

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde divu mēnešu laikā 
pēc pieteikuma saņemšanas lemj par 
pieteikumu, pamatojot un publiskojot savu 
lēmumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 93
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu.

3. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
potenciālo pievienoto vērtību, ko tas varētu 
dot BBI kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanai. Tad valde lemj par 
pieteikumu un atteikuma gadījumā sniedz 
pienācīgu pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ikviens biedrs var pārtraukt dalību BBI 
kopuzņēmumā. Dalības pārtraukšana 
neatgriezeniski stājas spējā sešus mēnešu 
pēc attiecīga paziņojuma citiem biedriem. 
Pēc tam bijušais biedrs ir atbrīvots no 
visām saistībām, izņemot tām, kuras BBI 
kopuzņēmums ir apstiprinājis vai uzņēmies 
pirms dalības pārtraukšanas.

4. Ikviens biedrs var pārtraukt dalību BBI 
kopuzņēmumā. Dalības pārtraukšana 
neatgriezeniski stājas spējā sešus mēnešu 
pēc attiecīga paziņojuma citiem biedriem. 
Pēc tam bijušais biedrs ir atbrīvots no 
visām saistībām, izņemot tām, kuras BBI 
kopuzņēmums ir apstiprinājis vai uzņēmies 
pirms dalības pārtraukšanas. Dalības 
pārtraukšanas gadījumā bijušais biedrs 
un BBI kopuzņēmums sastāda pārskatu, 
lai nokārtotu atlikušās finanšu saistības.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalību BBI kopuzņēmumā nevar nodot 
trešai personai bez valdes iepriekšējas 
piekrišanas.

5. Dalību BBI kopuzņēmumā nevar nodot 
trešai personai bez valdes iepriekšējas 
piekrišanas. Par šādu vienošanos ziņo 
Komisijai, kurai ir tiesības iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ieinteresēto personu grupa;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 5. pants – 1. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

� viens dalībvalstu pārstāvju grupas 
pārstāvis;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 5. pants – 1. punkts – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

� četri zinātniskās komitejas pārstāvji, no 
kuriem vismaz viens pārstāv pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir 50 % balsstiesību. 
Komisijas balss nav dalāma. Privātajiem 
biedriem ir vienāds balsu skaits. Biedri 
dara visu iespējamo, lai panāktu 
vienprātību. Ja vienprātību nav iespējams 

1. Katram valdes loceklim ir viena balss. 
Biedri dara visu iespējamo, lai panāktu 
vienprātību. Ja vienprātību nav iespējams 
panākt, valde pieņem lēmumus vismaz ar 
75 % balsu vairākumu, ieskaitot arī to 
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panākt, valde pieņem lēmumus vismaz ar 
75 % balsu vairākumu, ieskaitot arī to 
biedru balsis, kuri balsošanā nepiedalās.

biedru balsis, kuri balsošanā nepiedalās.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sēdēs novērotāja 
statusā.

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sēdēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Gan valstu pārstāvju grupa, gan arī zinātniskā komiteja saskaņā ar statūtu 4. panta 2. punktu 
ir biorūpniecības kopuzņēmuma padomdevējas struktūras. Lai pilnvērtīgi pildītu šos 
pienākumus, tām jābūt tiesīgām piedalīties valdes sanāksmēs, kā arī piedalīties jautājumu 
izskatīšanā. Ja kādam ir tiesības sniegt padomus, tam jābūt arī tiesībām izteikt savu viedokli.

Grozījums Nr. 101
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās komitejas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās komitejas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Gan valstu pārstāvju grupa, gan arī zinātniskā komiteja saskaņā ar statūtu 4. panta 2. punktu 
ir biorūpniecības kopuzņēmuma padomdevējas struktūras. Lai pilnvērtīgi pildītu šos 
pienākumus, tām jābūt tiesīgām piedalīties valdes sanāksmēs, kā arī piedalīties jautājumu 
izskatīšanā. Ja kādam ir tiesības sniegt padomus, tam jābūt arī tiesībām izteikt savu viedokli.

Grozījums Nr. 103
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde pieņem savu reglamentu. Valde pieņem un publisko savu 
reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina pastāvīgu 
koordināciju starp pamatprogrammas 



AM\1009063LV.doc 51/69 PE522.976v01-00

LV

“Apvārsnis 2020” darbībām un 
biorūpniecības kopuzņēmuma darbībām, 
regulāri nosakot savstarpējās 
papildināmības iespējas un sinerģijas, 
tostarp vēlamās pārklāšanās jomas, kā arī 
Komisija īsteno oficiālas koordinācijas 
procesu, lai saskaņotu pētniecības 
prioritātes, uz kurām attiecas sadarbības 
pētniecība pamatprogrammas ietvaros un 
biorūpniecības kopuzņēmuma darbības.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāsāk koordinēt pamatprogrammas pētniecības darbības un KTI veiktās 
darbības, tostarp vēlamās pārklāšanās, nepieciešamā sinerģija un papildināmību pārvaldība. 
Loģiski, ka šo uzdevumu vislabāk varētu veikt Komisija, kuras stāvoklis KTI pārvaldes 
struktūrā (50 % balsu) nodrošinātu pietiekamas iespējas to izdarīt.

Grozījums Nr. 105
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ieceļ amatā izpilddirektoru, kā arī atlaiž 
to no darba, pagarina tā pilnvaru laiku, 
nodrošina tam vadību un uzauga tā 
veikumu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) apstiprina aicinājumus, kā arī attiecīgā 
gadījumā saistītos noteikumus 

m) apstiprina aicinājumus;
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iesniegšanas, izvērtēšanas, atlases, 
piešķiršanas un pārbaudes procedūrām;

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” iesniegšanas, novērtēšanas, atlases, 
piešķiršanas un pārskatīšanas procedūrām būtu jāpiemēro mutatis mutandis.

Grozījums Nr. 107
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. pants – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) apstiprina to pasākumu sarakstu, kuriem 
piešķirts finansējums;

n) apstiprina to pasākumu sarakstu, kuriem 
piešķirts finansējums, pamatojoties uz 
sarindojuma sarakstu, ko sagatavojusi 
neatkarīgu ekspertu darba grupa saskaņā 
ar dalības noteikumu attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
37. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) regulāri informē valsts pārstāvju 
grupu un zinātnisko komiteju par visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz to 
padomdošanas jomu;

Or. en
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Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai un zinātniskajai komitejai būtu jānodrošina visa nepieciešamā 
informācija, lai tās pilnībā varētu izpildīt savus biorūpniecības kopuzņēmuma padomdevēju 
struktūru uzdevumus.

Grozījums Nr. 109
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ta) pamatojoties uz publisku aicinājumu 
piedalīties konkursā, nozīmē neatkarīgu 
revīzijas struktūru, kuru aicina sniegt 
atzinumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā;

Or. fr

Pamatojums

Lēmumus pieņēmējai struktūrai, kas apstiprina pārskatus, būtu jābūt uzdevumam nozīmēt 
neatkarīgu revīzijas struktūru, kuru aicina sniegt atzinumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā. Lai nodrošinātu 
pārredzamību, tiek ierosināts, ka šo struktūru nozīmē, pamatojoties uz publisku aicinājumu 
piedalīties konkursā.

Grozījums Nr. 110
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Komisijas ierosināto kandidātu saraksta 
pēc atklātas un pārredzamas atlases 
procedūras izpilddirektoru ieceļ valde. 
Komisija vajadzības gadījumā iesaista 
atlases procedūrā citu BBI kopuzņēmuma 
biedru pārstāvjus.

No Komisijas ierosināto kandidātu saraksta 
pēc atklātas un pārredzamas atlases 
procedūras izpilddirektoru ieceļ valde. 
Komisija vajadzības gadījumā iesaista 
atlases procedūrā citu BBI kopuzņēmuma 
biedru pārstāvjus. Eiropas Parlamentam ir 
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tiesības iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izpilddirektoru var atlaist tikai ar valdes 
lēmumu, kura rīkojas pēc priekšlikuma, ko 
izteikusi Komisija, vajadzības gadījumā 
piesaistot citus BBI kopuzņēmuma privātā 
sektora biedrus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpilddirektors neatkarīgi veic šādus 
uzdevumus:

4. Izpilddirektors veic šādus uzdevumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstiprināšanai valdē iesniedz gada 
pārskatus;

c) sagatavo gada pārskatus, lai iesniegtu 
tos apstiprināšanai valdē;
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Or. fr

Grozījums Nr. 114
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 4. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) kopīgi ar biorūpniecības 
kopuzņēmuma komunikācijas nodaļu 
izstrādā gada ziņojumu par pētniecības un 
izpētes progresu;

Or. en

Pamatojums

Būtu ieteicams regulāri izplatīt vairāk viegli pieejamas informācijas par KTI progresu un 
paveikto, lai veicinātu KTI atpazīstamību un plašākas sabiedrības izpratni par KTI 
sasniegumiem.

Grozījums Nr. 115
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 4. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) organizē publisku aicinājumu 
piedalīties konkursā, uz kura pamata 
valde nozīmē neatkarīgu revīzijas 
struktūru, kuru aicina sniegt atzinumu, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 4. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) savlaicīgi veic papildu pasākumus 
saistībā ar visiem ieteikumiem, kas sniegti 
biorūpniecības kopuzņēmuma starpposma 
novērtējumā vai jebkādā citā 
biorūpniecības KU darbību novērtējumā;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārvalda aicinājumus, kā paredzēts gada 
rīcības plānā, kā arī administrē nolīgumus 
vai lēmumus, tostarp to koordināciju;

b) pārvalda aicinājumus, tostarp 
neatkarīgu ekspertu darba grupas 
novērtējumu, kā paredzēts gada rīcības 
plānā, kā arī administrē nolīgumus vai 
lēmumus, tostarp to koordināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pārrauga informācijas un 
veicināšanas sistēmu plašai līdzdalībai 
KU darbībās, proti, aicinājumus iesniegt 
priekšlikums, tostarp saikni ar valstu 
kontaktpunktu (NCP) sistēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
desmit locekļu. Tā no locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju.

1. Zinātniskajā komitejā ir 28 locekļi —
viens loceklis no katras dalībvalsts, kurus 
ieceļ uz atjaunojamu divu gadu periodu 
saskaņā ar dzimumu līdztiesības principu, 
kas noteikts pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 16. pantā. Zinātniskā 
komiteja no locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju.

Or. ro

Grozījums Nr. 120
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
desmit locekļu. Tā no locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju.

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
desmit locekļu. Tā no locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju un četrus valdes pārstāvjus, 
no kuriem vismaz viens pārstāv 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Locekļu vidū ir nodrošināta pasaules 2. Locekļu vidū ir nodrošināta pasaules 
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mēroga atzītu ekspertu līdzsvarota 
pārstāvība no akadēmiskajām aprindām, 
nozares, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, 
kā arī regulatīvām iestādēm. Visiem kopā 
zinātniskās komitejas locekļiem ir 
nepieciešamā zinātniskā kompetence un 
zināšanas, kas aptver tehnikas jomas, kuras 
ir vajadzīgas, lai BBI kopuzņēmumam 
sniegtu zinātniski pamatotus ieteikumus.

mēroga atzītu ekspertu līdzsvarota 
pārstāvība no akadēmiskajām aprindām, 
nozares, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, 
kā arī regulatīvām iestādēm. Visiem kopā 
zinātniskās komitejas locekļiem ir 
nepieciešamā zinātniskā kompetence un 
zināšanas, kas aptver tehnikas jomas, kuras 
ir vajadzīgas, lai BBI kopuzņēmumam 
sniegtu zinātniski pamatotus ieteikumus.
Tā sastāvā jācenšas panākt dzimumu 
līdzsvaru saskaņā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Locekļu vidū ir nodrošināta pasaules 
mēroga atzītu ekspertu līdzsvarota 
pārstāvība no akadēmiskajām aprindām, 
nozares, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, 
kā arī regulatīvām iestādēm. Visiem kopā 
zinātniskās komitejas locekļiem ir 
nepieciešamā zinātniskā kompetence un 
zināšanas, kas aptver tehnikas jomas, kuras 
ir vajadzīgas, lai BBI kopuzņēmumam 
sniegtu zinātniski pamatotus ieteikumus.

2. Locekļu vidū ir nodrošināta pasaules 
mēroga atzītu ekspertu līdzsvarota 
pārstāvība no akadēmiskajām aprindām, 
pētniecības organizācijas, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, nevalstiskām 
organizācijām, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kā arī regulatīvām 
iestādēm. Visiem kopā zinātniskās 
komitejas locekļiem ir nepieciešamā 
zinātniskā kompetence un zināšanas, kas 
aptver tehnikas jomas, kuras ir vajadzīgas, 
lai BBI kopuzņēmumam sniegtu zinātniski 
pamatotus ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde nosaka īpašus kritērijus un 
procedūru zinātniskās komitejas locekļu 
atlasei un ieceļ tās locekļus. Valde izvērtē
BBI valstu pārstāvju grupas ieteiktos 
potenciālos kandidātus.

3. Valde nosaka īpašus kritērijus un 
procedūru zinātniskās komitejas locekļu 
atlasei un ieceļ tās locekļus no BBI valstu 
pārstāvju grupas ieteiktajiem 
potenciālajiem kandidātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) sniedz ieteikumus par stratēģiskās 
pētniecības programmas prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniedz ieteikumus par zinātniskajām 
prioritātēm, kas jāņem vērā gada darba 
plānos;

a) sniedz ieteikumus par zinātniskajām 
prioritātēm, kas jāņem vērā gada darba 
plānos, tostarp projektus aicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Zinātniskās komitejas locekļi tiekas 
vismaz reizi gadā. Sanāksmes sasauc 
komitejas priekšsēdētājs.

5. Zinātniskās komitejas locekļi tiekas 
vismaz divas reizes gadā. Sanāksmes 
sasauc komitejas priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Zinātniskās komitejas locekļi tiekas 
vismaz reizi gadā. Sanāksmes sasauc 
komitejas priekšsēdētājs.

5. Zinātniskās komitejas locekļi tiekas 
vismaz divas reizes gadā. Sanāksmes
sasauc komitejas priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Zinātniskā komiteja regulāri saņem 
informāciju, jo īpaši par līdzdalību 
netiešajās darbībās, kuras finansējis BBI 
kopuzņēmums, par katra aicinājuma un 
projekta īstenošanas rezultātiem, par 
sinerģijām ar citām atbilstīgām 
Savienības programmām, par BBI KU 
budžeta izpildi, kā arī par pētniecības 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.



AM\1009063LV.doc 61/69 PE522.976v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 129
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu.

7. Zinātniskā komiteja pieņem un publisko 
savu reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupas locekļi tiekas 
vismaz reizi gadā. Sanāksmes sasauc 
grupas priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās 
izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs vai 
viņu pārstāvji.

Valstu pārstāvju grupas locekļi tiekas 
vismaz divas reizes gadā. Sanāksmes 
sasauc grupas priekšsēdētājs. Sanāksmēs 
piedalās izpilddirektors un valdes 
priekšsēdētājs vai viņu pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupas locekļi tiekas 
vismaz reizi gadā. Sanāksmes sasauc 
grupas priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās 
izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs vai 

Valstu pārstāvju grupas locekļi tiekas 
vismaz divas reizes gadā. Sanāksmes 
sasauc grupas priekšsēdētājs. Sanāksmēs 
piedalās izpilddirektors un valdes 
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viņu pārstāvji. priekšsēdētājs vai viņu pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saikni ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”;

c) atbilstību pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gada darba plāniem; d) gada darba plāniem, tostarp aicinājumu 
iesniegt priekšlikumus projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) to, cik ieteicams ir iekļaut BBI 
kopuzņēmuma ietvaros paredzētu 
konkrētu pētniecības prioritāti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
regulārajos aicinājumos iesniegt 
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priekšlikumus, lai panāktu jaunu 
sinerģiju ar stratēģiski svarīgām 
pētniecības un inovācijas darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupa saņem 
informāciju regulāri, jo īpaši par 
līdzdalību netiešajās darbībās, kuras 
finansējis biorūpniecības kopuzņēmums, 
par katra aicinājuma un projekta 
īstenošanas rezultātiem, par sinerģijām ar 
citām atbilstīgām Savienības 
programmām, par biorūpniecības budžeta 
izpildi, kā arī par pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija, lai tā pilnībā varētu 
izpildīt savus biorūpniecības kopuzņēmuma padomdevējas struktūras uzdevumus.

Grozījums Nr. 136
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valstu pārstāvju grupa pieņem savu 
reglamentu.

6. Valstu pārstāvju grupa pieņem un 
publisko savu reglamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja kāds BBI kopuzņēmuma 
loceklis nav izpildījis savas saistības 
attiecībā uz noteiktajām finanšu 
iemaksām, izpilddirektors to reģistrē 
rakstveidā un nosaka pamatotu termiņu, 
kurā šīs iemaksas ir jāveic. Ja noteiktajā 
termiņā iemaksas netiek veiktas, 
izpilddirektors sasauc valdes sanāksmi, lai 
lemtu par to, vai locekļa, kurš nav veicis 
iemaksas, dalība ir jāpārtrauc, vai arī ir 
jāveic kādi citi pasākumi, līdz šis loceklis 
ir izpildījis savas saistības. Pēc tam, kad 
attiecīgais loceklis ir uzklausīts un ir 
ierosināta regularizācijas procedūra, 
sākotnējais pasākums var būt tāds, ka 
valde aptur jebkura locekļa, kurš nav 
izpildījis savas saistības, balsstiesības.

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katru gadu BBI kopuzņēmums informē 
Komisiju atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktam.

3. Katru gadu BBI kopuzņēmums informē 
Komisiju un budžeta uzraudzības iestādes.

Divu mēnešu laikā pēc katra fiskālā gada 
beigām izpilddirektors Revīzijas palātai 
iesniedz gada pārskatus un bilanci. 
Revīzijas palāta var veikt pārbaudes, 
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tostarp pārbaudes uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BBI kopuzņēmuma pārskatus pārbauda 
neatkarīga revīzijas struktūra, kā noteikts
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktā.

BBI kopuzņēmuma pārskatus pārbauda 
Revīzijas palāta saskaņā ar budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūru. Veicot 
šo pārbaudi, Revīzijas palāta ņem vērā 
atzinumus, ko sniegusi neatkarīgā 
revīzijas struktūra, kura ir aicināta sniegt 
atzinumu, kas ir paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 140
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BBI kopuzņēmuma pārskatus pārbauda 
neatkarīga revīzijas struktūra, kā noteikts 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktā.

BBI kopuzņēmuma pārskatus pārbauda 
Revīzijas palāta saskaņā ar Līguma 
287. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

BBI kopuzņēmuma pārskatus pārbauda 
neatkarīga revīzijas struktūra, kā noteikts 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktā.

BBI kopuzņēmuma pārskatus pārbauda 
Revīzijas palāta.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta BBI kopuzņēmuma 
pārskatus nepārbauda.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 143
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta BBI kopuzņēmuma 
pārskatus nepārbauda.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 144
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta BBI kopuzņēmuma 
pārskatus nepārbauda.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Revīzijas palāta sagatavo īpašu gada 
ziņojumu par biorūpniecības 
kopuzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. BBI kopuzņēmuma valde var pieņemt
noteikumus interešu konflikta novēršanai 
un pārvaldībai attiecībā uz kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrvienībām un 
darbiniekiem. Šajos noteikumos iestrādā 
atbilstošus nosacījumus, lai novērstu to 
biedru pārstāvju interešu konfliktu, kuri 
darbojas arī valdē.

2. BBI kopuzņēmuma valde pieņem
noteikumus interešu konflikta novēršanai 
un pārvaldībai attiecībā uz kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrvienībām un 
darbiniekiem. Šajos noteikumos iestrādā 
atbilstošus nosacījumus, lai novērstu to 
biedru pārstāvju interešu konfliktu, kuri 
darbojas arī valdē.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. BBI kopuzņēmuma valde var pieņemt
noteikumus interešu konflikta novēršanai 
un pārvaldībai attiecībā uz kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrvienībām un 
darbiniekiem. Šajos noteikumos iestrādā 
atbilstošus nosacījumus, lai novērstu to 
biedru pārstāvju interešu konfliktu, kuri 
darbojas arī valdē.

2. BBI kopuzņēmuma valde pieņem
noteikumus interešu konflikta novēršanai 
un pārvaldībai attiecībā uz kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrvienībām un 
darbiniekiem. Šajos noteikumos iestrādā 
atbilstošus nosacījumus, lai novērstu to 
biedru pārstāvju interešu konfliktu, kuri 
darbojas arī valdē.

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Beidzoties šīs regulas 1. pantā 
noteiktajam termiņam, BBI kopuzņēmumu 
likvidē.

1. Beidzoties šīs regulas 1. pantā 
noteiktajam termiņam vai gadījumā, ja 
kopuzņēmums nav parādījis, ka tas īsteno 
izvirzītos mērķus, BBI kopuzņēmumu 
likvidē.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja BBI kopuzņēmumu likvidē, tā aktīvus 
izmanto, lai segtu kopuzņēmuma atbildību 
un ar likvidāciju saistītās izmaksas. 
Pārpalikumu likvidācijas brīdī sadala starp 
biedriem proporcionāli to faktiskajam 

4. Ja BBI kopuzņēmumu likvidē, tā aktīvus 
izmanto, lai segtu kopuzņēmuma atbildību 
un ar likvidāciju saistītās izmaksas. 
Pārpalikumu likvidācijas brīdī sadala starp 
biedriem proporcionāli to faktiskajam 
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finansiālajam ieguldījumam BBI 
kopuzņēmumā. Šādu Savienībai atdotu 
pārpalikumu atgriež Savienības budžetā.

finansiālajam ieguldījumam BBI 
kopuzņēmumā. Šādu Savienībai atdotu 
pārpalikumu atgriež konkrētajai 
programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
izmantojot Savienības budžetu.

Or. fr


