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Grozījums Nr. 61
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. atzinīgi vērtē grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
4. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
PADOMES REGULA PADOMES REGULA

par kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā 
uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai

par kopuzņēmumu novatorisku terapiju
jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en
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(Pieņemot šo grozījumu, izmaiņas būtu vajadzīgas visā dokumentā.)

Grozījums Nr. 64
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma 168. panta 5. punktu, 
183. pantu un 184. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ir vairāki iemesli, kuru dēļ šo ierosmi būtu pamatoti īstenot saskaņā ar Lisabonas līguma 
koplēmuma pantiem, proti, IMI ierosme ir veicinošs pasākums, kura mērķis ir nodrošināt 
augstu sabiedrības veselības līmeni (168. pants), un priekšlikumā ir aplūkota 
pamatprogrammas īstenošana (183. pants). Turklāt tiek ierosināts, ka IMI varētu iesaistīties 
ne tikai privātais sektors, bet arī publiskais sektors (dalībvalstu programmas) (tādējādi 184. 
un 185. pants).

Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Padomes 2006. gada 19. decembra 
Lēmumā Nr. 2006/971/EK par Īpašo 
programmu “Sadarbība”, ar ko īsteno 
Eiropas Kopienas Septīto 
pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju 
attīstībai un demonstrāciju pasākumiem 
(2007.–2013.)8, bija norādītas īpašas 
atbalstāmās publiskā un privātā sektora 
partnerības, tostarp publiskā un privātā 
partnerība starp Savienību un Eiropas 
Farmācijas uzņēmumu un apvienību 

(2) Padomes 2006. gada 19. decembra 
Lēmumā Nr. 2006/971/EK par Īpašo 
programmu “Sadarbība”, ar ko īsteno 
Eiropas Kopienas Septīto 
pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju 
attīstībai un demonstrāciju pasākumiem 
(2007.–2013.)8, bija norādītas īpašas 
atbalstāmās publiskā un privātā sektora 
partnerības, tostarp publiskā un privātā 
partnerība attiecībā uz kopīgo tehnoloģiju 
ierosmi novatorisku zāļu jomā, kura būtu 
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federāciju (EFPIA) attiecībā uz kopīgo 
tehnoloģiju ierosmi novatorisku zāļu jomā.

saistīta ar ieinteresēto personu, tostarp 
nozares, pētniecības organizāciju, 
pacientu, akadēmiķu un veselības aprūpes 
speciālistu, ciešu sadarbību.

__________________ __________________
8 OV L 400, 30.12.2006., 86. lpp. 8 OV L 400, 30.12.2006., 86. lpp.

Or. en

Pamatojums

Padomes Lēmumā Nr. 2006/971/EK nav tieši minēts, ka kopuzņēmumam vajadzētu būt starp 
Savienību un EFPIA, taču ir minēta iespēja izveidot kopīgas tehnoloģiju ierosmes.

Grozījums Nr. 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. …/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)10, mērķis ir sasniegt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās pamatjomās, kurās pētniecība 
un inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Savienība varētu 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. …/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)10, mērķis ir sasniegt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās pamatjomās, kurās pētniecība 
un inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā, piesaistīt privātos 
ieguldījumus un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Šīm partnerībām 
vajadzētu balstīties uz ilgtermiņa 
apņemšanos, tostarp līdzsvarotu 
ieguldījumu no visiem partneriem, būt 
pārskatatbildīgām attiecībā uz savu mērķu 
sasniegšanu un saskaņotām ar Savienības 
stratēģiskajiem mērķiem pētniecības, 
izstrādes un inovācijas jomā. Šādu 
partnerību pārvaldībai un darbībai 
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vajadzētu būt atvērtai, pārredzamai, 
efektīvai un lietderīgai, un būtu jādod 
iespēja tajās piedalīties plašam 
ieinteresēto personu lokam, kas darbojas 
šo partnerību specifiskajās jomās. 
Savienība varētu iesaistīties šādās 
partnerībās, nodrošinot finansiālu 
ieguldījumu kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma 187. pantu 
atbilstoši Lēmumam Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
10 OV ... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

10 OV ... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums uzsver nozīmīgos principus, par kuriem ir panākta vienošanās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sarunās attiecībā uz kopīgām tehnoloģiju ierosmēm un 
to rezultātiem.

Grozījums Nr. 67
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. …/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)10, mērķis ir sasniegt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās pamatjomās, kurās pētniecība 
un inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Savienība varētu 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. …/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)10, mērķis ir sasniegt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās pamatjomās, kurās pētniecība 
un inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Šīm partnerībām 
būtu jāatspoguļo līdzsvarots visu partneru 
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finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

ieguldījums, savukārt to pārvaldībai un 
darbībai vajadzētu būt pārredzamai, 
atvērtai un lietderīgai. Savienība varētu 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
10 OV ... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

10 OV ... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

Or. en

Grozījums Nr. 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 
Lēmumu (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts uzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

(5) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada … Regulu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un 
Padomes 2013. gada [..] Lēmumu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts uzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

__________________ __________________
11 OV ... [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”]

11 OV ... [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”]

Or. en

Pamatojums

Būtu jāietver atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, jo tas ir 
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būtiski, lai apliecinātu atbilstību pamatprogrammas 19. pantam un tajā noteiktajiem 
principiem.

Grozījums Nr. 69
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 
Lēmumu (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts uzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 
Lēmumu (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, varētu sniegt papildu 
atbalstu uzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

__________________ __________________
11 OV ... [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”]

11 OV ... [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”]

Or. en

Grozījums Nr. 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
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aptverot visas dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas. Šīs jomas būtu 
svarīgas no sabiedrības veselības viedokļa, 
kā noteikts Pasaules Veselības 
organizācijas ziņojumā par prioritārām 
zālēm Eiropai un visai pasaulei, kas pašlaik 
tiek sagatavots jaunajā versijā, kuru plānots 
laist klajā 2013. gadā. Attiecīgi ierosmei 
vajadzētu censties piesaistīt plašāku 
partneru loku, tostarp uzņēmumus ar vidēji 
lielu kapitālu, no dažādām nozarēm 
(piemēram, biometriskas attēlveidošanas, 
medicīnas informācijas tehnoloģijas, 
diagnostikas un/vai dzīvnieku veselības 
nozarēm). Plašāka līdzdalība palīdzētu 
virzīt jaunu pieeju un tehnoloģiju izstrādi 
tādu slimību profilaksei, diagnostikai un 
ārstēšanai, kuras būtiski ietekmē 
sabiedrības veselību.

aptverot visas dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas. Šīs jomas būtu 
svarīgas no sabiedrības veselības viedokļa, 
kā noteikts Pasaules Veselības 
organizācijas ziņojumā par prioritārām
zālēm Eiropai un visai pasaulei, kas pašlaik 
tiek sagatavots jaunajā versijā, kuru plānots 
laist klajā 2013. gadā. Attiecīgi ierosmei 
vajadzētu censties piesaistīt plašāku 
partneru loku, tostarp MVU 
(mikrouzņēmumus, mazos un vidējos 
uzņēmumus) un uzņēmumus ar vidēji lielu 
kapitālu, kas nav pašu kapitāla tirgos un 
kam ir inovācijas potenciāls, no dažādām 
nozarēm (piemēram, biometriskas 
attēlveidošanas, medicīnas informācijas 
tehnoloģijas, diagnostikas un/vai dzīvnieku 
veselības nozarēm). Plašāka līdzdalība 
palīdzētu virzīt jaunu pieeju un tehnoloģiju 
izstrādi tādu slimību profilaksei, 
diagnostikai un ārstēšanai, kuras būtiski 
ietekmē sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot visas dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas. Šīs jomas būtu 
svarīgas no sabiedrības veselības viedokļa, 
kā noteikts Pasaules Veselības 

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
terapiju nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot būtiskās sabiedrības veselības,
dzīvības zinātnes pētniecības un inovācijas 
jomas un ņemot vērā nepieciešamību pēc 
slimību profilakses, kā arī attiecīgos 
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organizācijas ziņojumā par prioritārām 
zālēm Eiropai un visai pasaulei, kas 
pašlaik tiek sagatavots jaunajā versijā, 
kuru plānots laist klajā 2013. gadā. 
Attiecīgi ierosmei vajadzētu censties 
piesaistīt plašāku partneru loku, tostarp
uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, no 
dažādām nozarēm (piemēram, biometriskas 
attēlveidošanas, medicīnas informācijas 
tehnoloģijas, diagnostikas un/vai dzīvnieku 
veselības nozarēm). Plašāka līdzdalība 
palīdzētu virzīt jaunu pieeju un tehnoloģiju 
izstrādi tādu slimību profilaksei, 
diagnostikai un ārstēšanai, kuras būtiski 
ietekmē sabiedrības veselību.

sociālos aspektus. Šīs jomas būtu svarīgas 
no sabiedrības veselības viedokļa, kā 
noteikusi Pasaules Veselības organizācija, 
tostarp ziņojumā par prioritārām zālēm 
Eiropai, un dalībvalstu sabiedrības 
veselības iestādes. Attiecīgi ierosmei 
vajadzētu censties piesaistīt plašāku 
partneru loku no dažādām publiskā un 
privātā sektora nozarēm (piemēram, 
biometriskas attēlveidošanas, medicīnas 
informācijas tehnoloģijas, fitoterapijas, 
fagoterapijas, uzturzinātnes, diagnostikas 
un/vai dzīvnieku veselības nozarēm) un 
pieņemt daudznozaru pieeju, kas 
nodrošinātu sinerģijas iespēju starp 
biomedicīnas zinātnēm, citām 
dabaszinātnēm un sociālajām zinātnēm. 
Plašāka līdzdalība palīdzētu virzīt jaunu 
pieeju un tehnoloģiju izstrādi tādu 
dzīvesveidu un vides noteicošo faktoru 
izprašanai, kā arī tādu slimību profilaksei, 
diagnostikai un ārstēšanai, kuras būtiski 
ietekmē sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot visas dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas. Šīs jomas būtu 
svarīgas no sabiedrības veselības viedokļa, 
kā noteikts Pasaules Veselības 

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot tās dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas, kurās ir paredzama 
šā instrumenta pievienotā vērtība. Šīs 
jomas būtu svarīgas no sabiedrības 
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organizācijas ziņojumā par prioritārām 
zālēm Eiropai un visai pasaulei, kas 
pašlaik tiek sagatavots jaunajā versijā, 
kuru plānots laist klajā 2013. gadā. 
Attiecīgi ierosmei vajadzētu censties 
piesaistīt plašāku partneru loku, tostarp 
uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, no 
dažādām nozarēm (piemēram, biometriskas 
attēlveidošanas, medicīnas informācijas 
tehnoloģijas, diagnostikas un/vai dzīvnieku 
veselības nozarēm). Plašāka līdzdalība 
palīdzētu virzīt jaunu pieeju un tehnoloģiju 
izstrādi tādu slimību profilaksei, 
diagnostikai un ārstēšanai, kuras būtiski 
ietekmē sabiedrības veselību.

veselības viedokļa, kā noteikts Pasaules 
Veselības organizācijas ziņojumā par 
prioritārām zālēm Eiropai un visai 
pasaulei, kas tika atjaunināts 2013. gadā. 
Attiecīgi ierosmei vajadzētu censties 
piesaistīt plašāku partneru loku, tostarp 
MVU un uzņēmumus ar vidēji lielu 
kapitālu, no dažādām nozarēm (piemēram, 
biometriskas attēlveidošanas, medicīnas 
informācijas tehnoloģijas, diagnostikas 
un/vai dzīvnieku veselības nozarēm). 
Plašāka līdzdalība, tostarp pētniecības 
organizāciju un pacientu organizāciju 
nozīmīga iesaistīšanās, palīdzētu virzīt 
jaunu pieeju un tehnoloģiju izstrādi tādu 
slimību profilaksei, diagnostikai un 
ārstēšanai, kuras būtiski ietekmē 
sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Turpinot šo ierosmi, būtu arī jāņem 
vērā pieredze, kas gūta kopuzņēmuma IMI 
darbībā, tostarp tā starpposma novērtējuma 
rezultāti un ieinteresēto personu 
ieteikumi14, un šī ierosme būtu jāīsteno, 
izmantojot vairāk pielāgotu struktūru un 
noteikumus, lai palielinātu efektivitāti un 
nodrošinātu vienkāršošanu darbības līmenī.
Šajā nolūkā kopuzņēmumam novatorisku
zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes 
īstenošanai (turpmāk “IMI2”) būtu 
jāpieņem tā vajadzībām atbilstoši finanšu
noteikumi saskaņā ar 209. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, 

(9) Attīstot šo ierosmi, būtu arī jāņem vērā 
pieredze, kas gūta kopuzņēmuma IMI 
darbībā, tostarp tā starpposma novērtējuma 
rezultāti un ieinteresēto personu 
ieteikumi14, un šī ierosme būtu jāīsteno, 
izmantojot vairāk pielāgotu struktūru un 
noteikumus, lai palielinātu efektivitāti un 
nodrošinātu vienkāršošanu darbības līmenī, 
un paplašinot tās mērķus no zālēm līdz 
plašākā terapiju jēdziena ietveršanai.
Tādēļ kopuzņēmumam IMI būtu sava 
darbība jāturpina kā novatorisku terapiju 
ierosmei (turpmāk “ITI”).
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ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam15.

__________________ __________________
15 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 15 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

Or. en

(Grozījums, proti, IMI2 aizstāšana ar ITI, būtu jāievieš visā dokumentā.)

Grozījums Nr. 74
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Kopuzņēmumam IMI2 būtu 
jādarbojas pārredzami, nodrošinot, ka 
dalībnieki aizsargā, izmanto un izplata 
savu pētījumu rezultātus tādā veidā, kas 
nodrošina pētniecības datu plašu izplatību 
un izmantošanu, kā arī cenas ziņā 
pieejamu piekļuvi galaproduktam.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kopuzņēmuma IMI2 privātā sektora
dalībnieki ir rakstveidā izteikuši
piekrišanu pētniecības darbību īstenošanai 
kopuzņēmuma IMI2 jomā atbilstīgi 
struktūrai, kas ir labāk pielāgota publiskā 

(10) Kopuzņēmuma ITI dalībniekiem ir 
rakstveidā jāizsaka piekrišana pētniecības 
darbību īstenošanai kopuzņēmuma ITI
jomā atbilstīgi struktūrai, kas ir labāk 
pielāgota publiskā un privātā sektora 
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un privātā sektora partnerības būtībai. Ir 
svarīgi, lai kopuzņēmuma IMI2 dalībnieki, 
kas pārstāv privāto sektoru, ar 
apstiprinājuma vēstuli atzītu pielikumā 
ietvertos statūtus.

partnerības būtībai. Ir svarīgi, lai 
kopuzņēmuma ITI dalībnieki ar 
apstiprinājuma vēstuli atzītu pielikumā 
ietvertos statūtus.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai vēl vairāk attīstītu kopuzņēmuma 
IMI2 mērķus, arī citām juridiskām 
personām jābūt iespējai kļūt par tā 
dalībniekiem. Turklāt jāpiedāvā iespēja 
juridiskām personām, kas ir ieinteresētas 
atbalstīt kopuzņēmuma IMI2 mērķus to 
konkrētajās pētniecības jomās, kļūt par 
kopuzņēmuma IMI2 asociētajiem
partneriem.

(11) Lai vēl vairāk attīstītu kopuzņēmuma 
ITI mērķus, jebkādām Savienībā 
reģistrētām juridiskām personām jābūt 
iespējai kļūt par tā dalībniekiem. Jāpiedāvā 
iespēja Savienībā vai valstīs, kuras ir 
saistītas ar pamatprogrammu, reģistrētām
juridiskām personām, kas ir ieinteresētas 
atbalstīt kopuzņēmuma ITI mērķus to 
konkrētajās pētniecības jomās, kļūt par 
kopuzņēmuma ITI dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Privātā sektora dalībnieku 
finansiālajam ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam ar kopuzņēmuma IMI2
administratīvajām izmaksām un — kopā ar 
asociētajiem partneriem attiecībā uz to 

(13) Privātā sektora dalībnieku 
finansiālajam ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam ar kopuzņēmuma ITI
administratīvajām izmaksām un ar 
līdzfinansējumu, kas nepieciešams 
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konkrēto pētniecības jomu — ar 
līdzfinansējumu, kas nepieciešams 
kopuzņēmuma IMI2 atbalstīto pētniecības 
un inovācijas darbību veikšanai.

kopuzņēmuma ITI atbalstīto pētniecības un 
inovācijas darbību veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 
finansē kopuzņēmums IMI2, būtu jāatbilst
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. .../2013, 
kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)16.

(14) Līdzdalība netiešās darbībās, ko 
finansē kopuzņēmums IMI2, atbilst
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. .../2013, 
kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)16.

__________________ __________________
16 OV … [Pētniecības pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

16 OV … [Pētniecības pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

Or. en

Grozījums Nr. 79
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu un attiecīgajiem 
noteikumiem par netiešu pārvaldību, kuri 
izklāstīti Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 un Komisijas 2012. gada 

(15) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu un attiecīgajiem 
noteikumiem par netiešu pārvaldību, kuri 
izklāstīti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 1.–4. punktā un 
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29. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 1268/201217 par Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 piemērošanas 
noteikumiem17.

Komisijas 2012. gada 29. oktobra 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/201217 
par Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
piemērošanas noteikumiem17.

__________________ __________________
17 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp. 17 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijas iekšējam revidentam būtu 
jābūt tādām pašām pilnvarām attiecībā uz 
kopuzņēmumu IMI2 kā attiecībā uz 
Komisiju.

(18) Komisijas iekšējam revidentam būtu 
jābūt tādām pašām pilnvarām attiecībā uz 
kopuzņēmumu IMI2 kā attiecībā uz 
Komisiju. Tas pats attiecas uz Eiropas 
Revīzijas palātu un Eiropas Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. panta 1. punktu 
attiecīgais Savienības iestāžu izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides 
akts var aizliegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 
aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu struktūru pārskati atbilstoši 

svītrots
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Regulas (ES, Euratom) 209. pantam ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kurai jāsagatavo atzinums cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Revīzijas palāta var nepārbaudīt 
kopuzņēmuma IMI2 pārskatus, ja tas ir 
pamatoti, lai izvairītos no pārskatu
pārbaudes dublēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. panta 1. punktu 
attiecīgais Savienības iestāžu izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides 
akts var aizliegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 
aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu struktūru pārskati atbilstoši 
Regulas (ES, Euratom) 209. pantam ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kurai jāsagatavo atzinums cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Revīzijas palāta var nepārbaudīt 
kopuzņēmuma IMI2 pārskatus, ja tas ir 
pamatoti, lai izvairītos no pārskatu 
pārbaudes dublēšanās.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. panta 1. punktu 
attiecīgais Savienības iestāžu izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides akts 
var aizliegt Revīzijas palātai pārbaudīt šādu 
struktūru, biroju vai aģentūru visu 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu struktūru pārskati 
atbilstoši Regulas (ES, Euratom) 
209. pantam ir jāpārbauda neatkarīgai 
revīzijas struktūrai, kurai jāsagatavo 
atzinums cita starpā par pārskatu ticamību 
un pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību. Revīzijas palāta var nepārbaudīt
kopuzņēmuma IMI2 pārskatus, ja tas ir 
pamatoti, lai izvairītos no pārskatu 
pārbaudes dublēšanās.

(19) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. panta 1. punktu 
attiecīgais Savienības iestāžu izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides akts 
var aizliegt Revīzijas palātai pārbaudīt šādu 
struktūru, biroju vai aģentūru visu 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu struktūru pārskati 
atbilstoši Regulas (ES, Euratom) 
209. pantam ir jāpārbauda neatkarīgai 
revīzijas struktūrai, kurai jāsagatavo 
atzinums cita starpā par pārskatu ticamību 
un pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību. Revīzijas palāta tomēr pārbauda
kopuzņēmuma IMI2 pārskatus neatkarīgi 
no iepriekš minētā atzinuma, kas nav 
revīzija.

Or. fr

Pamatojums

Nav nekāda pamata uz kopuzņēmuma IMI2 pārskatiem neattiecināt Revīzijas palātas 
pārbaudes. Pat ja atzinumu sniedz neatkarīga revīzijas struktūra, šāds atzinums nav revīzijas 
atzinums, kas pārliecinātu trešās puses, piemēram, Eiropas Savienību vai Parlamentu, par to, 
ka pārskatā sniegts patiess un taisnīgs uzņēmuma situācijas atspoguļojums un ka pamata 
darījumi ir likumīgi un pareizi.

Grozījums Nr. 84
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

(19a) Kopuzņēmuma ITI darbībai 
vajadzētu būt pārredzamai, sniedzot visu 
attiecīgo pieejamo informāciju savām 
struktūrām un publiskojot informāciju, 
kas saistīta ar tā darbību, tostarp 
darbakārtību projektus un Valdes un 
zinātniskās komitejas sanāksmju 
protokolus. Turklāt Valdes locekļi, 
zinātniskās komitejas locekļi un 
izpilddirektors publisko un atjaunina 
atjauninātu deklarāciju par savu 
profesionālo darbību un finanšu 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Neskarot starpposma novērtējumu, 
kas minēts šīs regulas 11. pantā, un 
saskaņā ar regulas par pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” 26. pantu, kopīgajām 
tehnoloģiju ierosmēm kā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašam finansējuma instrumentam būtu 
jāveic padziļināts starpposma 
novērtējums, kurā cita starpā būtu 
jāiekļauj šo ierosmju atvērtības, 
pārredzamības un lietderības analīze.

Or. en

Pamatojums

Šī atsauce ir vajadzīga, lai ņemtu vērā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sarunu galīgo 
iznākumu. Tā atspoguļo vēl vienu svarīgu aspektu, ko Parlamentam izdevās ietver regulas par 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 26. pantā.
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Grozījums Nr. 86
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteiktajiem 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem kopuzņēmuma IMI2 mērķus 
rūpnieciskās pētniecības un inovācijas 
nostiprināšanā Eiropā nevar pietiekami 
sasniegt dalībvalstu līmenī, un tāpēc, lai 
novērstu dublēšanos, saglabātu kritisko 
masu būtiskākajās jomās un nodrošinātu 
publiskā finansējuma optimālu 
izmantošanu, tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī. Šī regula ietver 
obligātās prasības, lai sasniegtu minētos 
mērķus, un ir samērīga ar tās mērķi.

(20) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteiktajiem 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem kopuzņēmuma ITI mērķus 
pētniecības un inovācijas nostiprināšanā 
Eiropā varētu nebūt iespējams pietiekami 
sasniegt dalībvalstu līmenī, un tāpēc, lai 
novērstu dublēšanos, saglabātu kritisko 
masu būtiskākajās jomās un nodrošinātu 
publiskā finansējuma optimālu 
izmantošanu, tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī. Šī regula ietver 
obligātās prasības, lai sasniegtu minētos 
mērķus, un ir samērīga ar tās mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Kopuzņēmums IMI tika izveidots uz 
laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Kopuzņēmumam IMI2 būtu jāsniedz 
nepārtraukts atbalsts Novatorisku zāļu 
pētniecības programmai, paplašinot 
darbību aptvērumu atbilstoši grozītam 
noteikumu kopumam. Pāreja no 
kopuzņēmumu IMI uz kopuzņēmumu IMI2 
būtu jāpielāgo un laika ziņā jāsaskaņo ar 
pāreju no Septītās pamatprogrammas uz 

(21) Kopuzņēmums IMI tika izveidots uz 
laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Kopuzņēmumam IMI2 būtu jāsniedz 
nepārtraukts atbalsts Novatorisku zāļu 
pētniecības programmai, īstenojot pārējās 
IMI pētniecības programmā paredzētās 
darbības saskaņā ar kopuzņēmuma IMI 
noteikumiem. Pāreja no kopuzņēmumu 
IMI uz kopuzņēmumu IMI2 būtu jāpielāgo 
un laika ziņā jāsaskaņo ar pāreju no 



PE524.772v01-00 20/95 AM\1012280LV.doc

LV

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai 
nodrošinātu pētniecībai pieejamā 
finansējuma optimālu izlietošanu. Tāpēc 
juridiskās noteiktības un skaidrības labad 
Padomes Regula (EK) Nr. 73/2008 būtu 
jāatceļ un jānosaka pagaidu noteikumi,

Septītās pamatprogrammas uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai 
nodrošinātu pētniecībai pieejamā 
finansējuma optimālu izlietošanu. Tāpēc 
juridiskās noteiktības un skaidrības labad 
Padomes Regula (EK) Nr. 73/2008 būtu 
jāatceļ un jānosaka pagaidu noteikumi,

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka kopuzņēmums IMI2 vienkārši īsteno pārējās darbības, kuras 
saskaņā ar IMI pētniecības programmu sākotnēji bija paredzēts īstenot līdz 2017. gadam, un 
neko citu. Šīm pārējām darbībām būtu jāatbilst IMI „vecajam” noteikumu kopumam, 
savukārt IMI2 darbībām būtu jāatbilst „jaunajam” noteikumu kopumam. Lai gan tas jau tā ir 
pietiekami sarežģīti, laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam šajos divos noteikumu kopumos 
nevajadzētu ieviest nekādas izmaiņas vai papildinājumus.

Grozījums Nr. 88
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi panākt 
pētniecības un inovācijas finansējuma 
situācijas lielāku vienkāršību un 
saskaņotību Eiropas līmenī, visu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros finansēto publiskā un privātā 
sektora partnerību ilgums būtu jāsaskaņo 
ar pamatprogrammas ilgumu, lai 
izvairītos no dažādiem noteikumu 
kopumiem, kurus piemērotu paralēli, un 
no saistītā papildu administratīvā sloga 
dalībniekiem un Savienības struktūrām 
nākotnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi panākt 
Eiropas pētniecības un inovācijas 
finansējuma situācijas lielāku vienkāršību 
un saskaņotību, kopuzņēmumiem
vajadzētu izvairīties no tādiem noteikumu 
kopumiem, kas atšķiras no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
noteikumu kopuma.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Lai palīdzētu aizpildīt pētniecības 
un inovācijas plaisu Eiropā, sadarbībā ar 
struktūrfondiem ir jāizveido papildinošas 
un ciešas sinerģijas. Kad iespējams, tiks 
veicināta abu instrumentu savstarpējā 
izmantojamība. Tiks sekmēts kumulatīvs 
vai kombinēts finansējums. Šajā saistībā 
pasākumu mērķis būs pilnībā izmantot 
Eiropas talantu rezerves un tādējādi 
optimizēt pētniecības un inovācijas 
ekonomisko un sociālo ietekmi, un šie 
pasākumi tiks īstenoti atsevišķi, tomēr tie 
papildinās kohēzijas politikas fondu 
politiskās nostādnes un darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) Būtu jāīsteno pasākumi, kas veicina 
MVU, universitāšu un pētniecības centru 
dalību. Šajā saistībā ir jāapzina un 
jānovērš šķēršļi, kas kavē jaunu 
dalībnieku iesaistīšanos programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Ņemot vērā pamata pētījumu nozīmi 
progresīvu ideju radīšanā, kuras 
nodrošina turpmāku inovāciju, aicina 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros izvirzīt priekšlikumus par 
pētniecības un izstrādes sadarbības 
projektiem veselības pētījumu jomā 
papildus un paralēli kopuzņēmuma IMI2 
darbībām, it sevišķi saistībā ar pētījumiem 
1.–4. tehnoloģijas gatavības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar regulu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” kopīgo tehnoloģiju ierosmju 
ietvertās pētniecības un izstrādes darbības būtu jāietver arī pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darba programmu regulārajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. IMI2 
gadījumā sadarbības projekti pētniecības jomā būtu jāīsteno paralēli IMI2 darbībām zemākos 
tehnoloģijas gatavības līmeņos, lai panāktu universitāšu un MVU plašāku ietveršanu ES 
finansētos veselības aprūpes projektos, lai nodrošinātu atbilstīgu līdzsvaru starp zemākiem un 
augstākiem tehnoloģijas gatavības līmeņiem, lai radītu konkurences vidi pētniecības jomā un 
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sekmētu nākotnes inovācijas.

Grozījums Nr. 93
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) Pienācīgi ņemot vērā paredzēto 
sinerģiju starp pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem, kā 
arī attiecīgajām valstu un reģionālajām 
pētniecības un izstrādes finansēšanas 
programmām, Savienības reģioni būtu 
jāmudina proaktīvi ieguldīt 
kopuzņēmuma IMI2 darbībās, piemēram, 
atbalstot finansiāli būtisku pētniecības 
infrastruktūru, sagatavojot priekšlikumus, 
izmantojot pētījumu rezultātus vai 
apvienojot attiecīgo dalībnieku darbības 
tīklos, lai sekmētu IMI2 darbību 
reģionālo ietekmi un to potenciālu radīt 
darbavietas un izaugsmi reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments sekmīgi panāca jauna panta ietveršanu regulā par pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, kurā ir nepārprotami pieprasīta labāka sinerģija starp pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem. Šajā saistībā kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm 
nevajadzētu būt izņēmumiem. Reģioni būtu jāmudina ieguldīt kopīgo tehnoloģiju ierosmju 
darbībās, it sevišķi, ņemot vērā to lielo potenciālu nostiprināt reģionālās kopas.

Grozījums Nr. 94
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
novatorisku zāļu jomā, izveido 
kopuzņēmumu Līguma 187. panta nozīmē 
(turpmāk “kopuzņēmums IMI2”) uz 
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
novatorisku terapiju jomā, izveido 
kopuzņēmumu Līguma 187. panta nozīmē 
(turpmāk “kopuzņēmums ITI”) uz 
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
novatorisku zāļu jomā, izveido 
kopuzņēmumu Līguma 187. panta nozīmē 
(turpmāk “kopuzņēmums IMI2”) uz 
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
novatorisku zāļu jomā, izveido 
kopuzņēmumu Līguma 187. panta nozīmē 
(turpmāk “kopuzņēmums IMI2”) uz 
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka divu paaudžu kopīgās tehnoloģiju ierosmes paralēli izdod uzaicinājumus (ar 
atšķirīgiem dalībniekiem, atšķirīgiem noteikumiem un atšķirīgiem budžetiem), rada 
administratīvas izmaksas, palielina ES pētniecības finansējuma sarežģītību un apslēpj gadā 
faktiski iztērētās finansējuma summas. Tādēļ kopīgo tehnoloģiju ierosmju ilgums būtu 
jāsaskaņo ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un turpmāko pamatprogrammu ilgumu. 
IMI2 ilguma saīsināšana arī ļauj kopuzņēmumam turpināt darbību ar samazinātu budžetu, 
nepārskatot savas plānotās darbības.

Grozījums Nr. 96
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt kopīgās tehnoloģiju ierosmes 
novatorisku zāļu jomā mērķu sasniegšanu, 
jo īpaši:

b) veicināt sabiedriskās politikas mērķu 
īstenošanu veselības aprūpes jomā ar
kopīgās tehnoloģiju ierosmes novatorisku 
terapiju jomā starpniecību, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 97
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu klīniskajos pētījumos;

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu novatoriskajos klīniskajos pētījumos
jomās, kurās pastāv nepārprotamas 
sabiedrības veselības vajadzības un kurās 
ir nepietiekami stimuli privātajam 
sektoram veikt ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu klīniskajos pētījumos;

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas un Eiropas 
Savienības sabiedrības veselības iestāžu 
noteikto prioritāro zāļu un terapiju 
klīniskajos pētījumos;
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Or. en

Grozījums Nr. 99
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu klīniskajos pētījumos;

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu klīniskajos pētījumos, lai apmierinātu 
terapeitiskās un sabiedrības veselības 
vajadzības;

Or. fr

Pamatojums

Kopuzņēmuma IMI2 mērķiem ir jāatbilst PVO ziņojumam par prioritārām zālēm Eiropai un 
visai pasaulei.

Grozījums Nr. 100
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) saīsināt laikposmu līdz klīniskās 
koncepcijas pierādīšanai zāļu izstrādē, 
piemēram, attiecībā uz imunoloģiskām, 
elpceļu, neiroloģiskām un 
neirodeģeneratīvām slimībām;

ii) saīsināt laikposmu līdz klīniskās 
koncepcijas pierādīšanai terapiju izstrādē, 
piemēram, attiecībā uz imunoloģiskām, 
elpceļu, neiroloģiskām un 
neirodeģeneratīvām slimībām;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – iii apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

iii) izstrādāt jaunas vakcīnas, diagnostiku,
medikamentus un terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 102
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – iii apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

iii) izstrādāt jaunas vakcīnas, diagnostiku,
medikamentus un terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

Or. fr

Pamatojums

Terapijas ir tikai viens no komponentiem plašākā pētniecības un inovāciju nepieciešamībā 
veselības jomā, kas ietver arī vakcīnas, diagnostiku un medikamentus. Ir jāizvairās arī no 
riska izveidot „katalogu”, norādot pārāk daudz tādu pataloģiju piemērus, kurām būtu jādod 
priekšroka un kas varētu ierobežot pētījumu jomu.

Grozījums Nr. 103
Fiona Hall
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

iii) izstrādāt jaunas vakcīnas, diagnostiku, 
medikamentus un terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, ar nabadzību saistītas 
un novārtā atstātas slimības, kā arī 
rezistence pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, ar nabadzību saistītas 
un novārtā atstātas slimības, un ierobežoti 
tirgus stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem, tostarp 
izstrādājot profilakses iespējas un 
terapijas;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – iv apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) izstrādāt diagnostikas un ārstēšanas 
bioloģiskos marķierus slimībām, kas 
nepārprotami ir saistītas ar klīnisko 
nozīmīgumu un ko apstiprinājušas 
reglamentējošās iestādes;

iv) atbalstīt un izstrādāt diagnostikas un 
ārstēšanas bioloģiskos marķierus slimībām, 
kas nepārprotami ir saistītas ar klīnisko 
nozīmīgumu un ko apstiprinājušas 
reglamentējošās iestādes; neatbalstīt III un 
IV posma klīniskos pētījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) mazināt vakcīnu kandidātu 
neefektivitātes rādītājus III posma 
klīniskajos pētījumos, ieviešot jaunus 
bioloģiskos marķierus sākotnējām 
iedarbīguma un drošuma pārbaudēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā finansējumu nodrošina pētījumiem pirmskonkurētspējas posmā, ierosmes ietvaros 
nefinansē III posma klīniskos pētījumus.

Grozījums Nr. 107
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – via apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) IMI ietvaros pēc atklātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus
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īstenotajos projektos kā dalībnieks un 
koordinators var iesaistīties jebkura 
atbilstīga iestāde;
(Dalībai (arī koordinēšanas uzdevumam) 
nevajadzētu būt pieejamai tikai EFPIA 
locekļiem.)

Or. en

Grozījums Nr. 108
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – via apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) veicināt tādu atvērtu inovāciju 
modeļu izstrādi, kas paredzēti vajadzību 
virzītiem pētījumiem ārpus projekta 
līmeņa visā kopuzņēmuma ITI darbības 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – vib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vib) nostiprināt mazāku dalībnieku, 
piemēram, pētniecības organizāciju, 
universitāšu un MVU, spēju piedalīties 
atvērtos inovāciju modeļos;

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – vic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vic) censties nodrošināt pieejamas un 
cenas ziņā pieejamas terapijas atbilstīgi 
ES mērķiem un prioritātēm veselības 
aprūpes iespēju pētījumu un izstrādes 
jomā, kā noteikts pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts – vid apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vid) nodrošināt koordināciju ar ierosmēm, 
kas izriet no PVO konsultējošo ekspertu 
darba grupas (turpmāk “CEWG”) 
procesa attiecībā uz pētniecības un 
izstrādes finansēšanu un koordinēšanu, 
kā arī no tā īstenošanas, it sevišķi ar 
demonstrējumu projektu starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. ro

Grozījums Nr. 113
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Darbību joma

1. Lai sasniegtu 2. pantā noteiktos 
mērķus, IMI2 pētniecības programma var 
finansēt pētniecības un izstrādes darbības, 
kas ietver 2.–6. tehnoloģijas gatavības 
līmeni.
2. Ja IMI2 pētniecības programma paredz 
inovācijas darbības, kas ietver 7. un 
8. tehnoloģijas gatavības līmeni, 
finansējuma likmi netiešajām darbībām 
samazina saskaņā ar dalības noteikumu 
[22. pantu].

Or. en

Pamatojums

Šā panta mērķis ir paskaidrot kopuzņēmuma IMI2 darbību jomu, it sevišķi saistībā ar 
attiecīgajiem tehnoloģijas gatavības līmeņiem, uz kuriem attiecas tā pētniecības programma. 
Pētniecības pamatprogrammā ir arī aicināts vairāk ņemt vērā tehnoloģijas gatavības līmeņu 
jēdzienu, lai paredzētu finansējuma līmeņus, un tas ir ietverts šajā pantā attiecībā uz 
finansējuma likmēm, ko izmanto netiešajām darbībām.
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Grozījums Nr. 114
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1725 miljoni 
euro, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) dalībnieku iemaksas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1725 miljoni 
euro, ko veido:

Or. fr

Pamatojums

Akronīma precizējums.

Grozījums Nr. 115
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1725 miljoni 
euro, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1000 miljoni 
euro, kas atbilst dalībnieku ieguldījumam.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts saglabāt tādu pašu budžetu kā Septītajā pamatprogrammā. Tas nodrošina, ka 
salīdzinājumā ar iepriekšējo finansēšanas periodu līdzekļi netiek samazināti un tajā pašā 
laikā tiek nodrošināta papildu līdzekļu pieejamība, lai finansētu citas svarīgas prioritātes 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” problēmjomā „Veselība”, ja privātā sektora līdzekļi ir 
nepietiekami un ja ir vajadzīgi publiskā sektora līdzekļi.
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Grozījums Nr. 116
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1725 miljoni 
euro, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
1 509,375 miljoni euro, ko veido:

Or. en

Pamatojums

Kopuzņēmuma IMI2 budžets būtu jāsamazina par 12,5 %, jo tiek samazināts 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” kopējais finansējums DFS, lai neapdraudētu trauslo 
līdzsvaru starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un 
kopīgās tehnoloģiju ierosmes finansējumu, no otras puses. Tāds pats samazinājums būtu 
jāpiemēro citām kopīgām tehnoloģiju ierosmēm. Tajā pašā laikā IMI2 ilgums būtu jāsaīsina 
par 4 gadiem.

Grozījums Nr. 117
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz 1500 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi EFPIA vai tās sastāvā esošo vai 
ar to saistīto struktūru ieguldījumam;

svītrots

Or. en

(Sal. ar 3. panta 1. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Tiek ierosināta atsevišķa kategorija dalībniekam, kas nav no Savienības. ES ieguldījumam 
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būtu jāatbilst dalībnieku ieguldījumam.

Grozījums Nr. 118
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz 1500 miljoniem euro, nodrošinot
atbilsmi EFPIA vai tās sastāvā esošo vai ar 
to saistīto struktūru ieguldījumam;

a) līdz ne vairāk kā 1500 miljoniem euro 
pievienojot EFPIA vai tās sastāvā esošo vai 
ar to saistīto struktūru ieguldījumam;

Or. en

Pamatojums

Lai gan pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sākotnējais budžets ir samazināts 
salīdzinājumā sākotnējo priekšlikumu, nav atbilstīgi tikpat lielā mērā samazināt publiskā un 
privātā sektora partnerības. Publiskā un privātā sektora partnerības veicina nozares dalību, 
un tas ir viens no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 119
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz 1500 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi EFPIA vai tās sastāvā esošo vai ar 
to saistīto struktūru ieguldījumam;

a) līdz 1312,5 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi EFPIA vai tās sastāvā esošo vai ar 
to saistīto struktūru ieguldījumam;

Or. en

Pamatojums

Kopuzņēmuma IMI2 budžets būtu jāsamazina par 12,5 %, jo tiek samazināts 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” kopējais finansējums DFS, lai neapdraudētu trauslo 
līdzsvaru starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un 
kopīgās tehnoloģiju ierosmes finansējumu, no otras puses. Tāds pats samazinājums būtu 
jāpiemēro citām kopīgām tehnoloģiju ierosmēm. Tajā pašā laikā IMI2 ilgums būtu jāsaīsina 
par 4 gadiem.
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Grozījums Nr. 120
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 225 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi papildu ieguldījumam no citiem 
dalībniekiem asociētajiem partneriem vai 
to sastāvā esošajām vai ar to saistītajām 
struktūrām.

svītrots

Or. en

(Sal. ar 3. panta 1. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Tiek ierosināta atsevišķa kategorija dalībniekam, kas nav no Savienības. ES ieguldījumam 
būtu jāatbilst dalībnieku ieguldījumam.

Grozījums Nr. 121
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 225 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi papildu ieguldījumam no citiem 
dalībniekiem asociētajiem partneriem vai 
to sastāvā esošajām vai ar to saistītajām 
struktūrām.

b) līdz 196,875 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi papildu ieguldījumam no citiem 
dalībniekiem asociētajiem partneriem vai 
to sastāvā esošajām vai ar to saistītajām 
struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Kopuzņēmuma IMI2 budžets būtu jāsamazina par 12,5 %, jo tiek samazināts 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” kopējais finansējums DFS, lai neapdraudētu trauslo 
līdzsvaru starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un 
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kopīgās tehnoloģiju ierosmes finansējumu, no otras puses. Tāds pats samazinājums būtu 
jāpiemēro citām kopīgām tehnoloģiju ierosmēm. Tajā pašā laikā IMI2 ilgums būtu jāsaīsina 
par 4 gadiem.

Grozījums Nr. 122
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības ieguldījumu maksā no 
apropriācijām Savienības vispārējā 
budžetā, kas piešķirtas programmas 
“Apvārsnis 2020” īpašajai programmai, ar 
kuru īsteno pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. un 
61. pantu attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

Savienības ieguldījumu maksā no 
apropriācijām Savienības vispārējā 
budžetā, kas piešķirtas programmas 
“Apvārsnis 2020” īpašajai programmai, ar 
kuru īsteno pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. panta 1.–
4. punktu un 61. pantu attiecībā uz minētās 
regulas 209. pantā norādītajām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētajā deleģēšanas 
nolīgumā ietver elementus, kas izklāstīti
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
58. panta 3. punktā un 60. un 61. pantā un 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 40. pantā, kā arī:

3. Šā panta 2. punktā minētajā deleģēšanas 
nolīgumā ietver elementus, kas izklāstīti 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
58. panta 3. punktā un 60. panta 1.–
4. punktā un 61. pantā un Komisijas 
Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 
40. pantā, kā arī:

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kārtību attiecībā uz datu sniegšanu, kas 
nepieciešama, lai nodrošinātu, ka Komisija 
var izpildīt savas rezultātu izplatīšanas un 
paziņošanas saistības;

d) kārtību attiecībā uz datu sniegšanu, kas 
nepieciešama, lai nodrošinātu, ka Komisija 
var izpildīt savas rezultātu izplatīšanas un 
paziņošanas saistības, ietverot pilnīgu
informāciju par visiem priekšlikumiem un 
dotācijas nolīgumiem, kā arī par to 
partneriem, kas ir laikus jāreģistrē 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
globālajā datubāzē [ECORDA];

Or. en

Grozījums Nr. 125
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījums, ko sniedz dalībnieki, kuri nav 
no Savienības, un asociētie partneri

Ieguldījums, ko sniedz dalībnieki, kuri nav 
no Savienības

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināta atsevišķa kategorija dalībniekam, kas nav no Savienības. ES ieguldījumam 
būtu jāatbilst dalībnieku ieguldījumam.

Grozījums Nr. 126
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EFPIA sniedz ieguldījumu vai gādā, lai 
tās sastāvā esošās vai ar to saistītās 
struktūras sniegtu ieguldījumu vismaz
1500 miljonu euro apmērā. Citi 
dalībnieki, kas nav no Savienības, vai 
asociētie partneri sniedz ieguldījumu vai 
gādā, lai to sastāvā esošās vai ar tiem 
saistītās struktūras sniegtu ieguldījumu, 
kas atbilst summām, par kurām tie 
uzņēmās saistības, kad kļuva par 
dalībniekiem vai asociētajiem partneriem.

1. Dalībnieki, kas nav no Savienības, 
sniedz ieguldījumu vismaz 750 miljonu
euro apmērā vai gādā, lai to sastāvā esošās 
vai ar tiem saistītās struktūras, kuras ir 
reģistrētas Savienībā vai 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētajās valstīs, sniegtu ieguldījumu, 
kas atbilst summām, par kurām tie 
uzņēmās saistības, kad kļuva par 
dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Jebkurai privātai organizācijai, kas vēlas sniegt ieguldījumu, jābūt iespējai kļūt par ITI 
dalībnieku. Turklāt varētu apsvērt, ka arī citas organizācijas, kas ir reģistrētas Savienībā vai 
asociētajās valstīs un kas iegulda finansējumā, piemēram, publiskā sektora struktūras vai 
pētniecības organizācijas, varētu kļūt par dalībniekiem.

Grozījums Nr. 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto ieguldījumu 
veido ieguldījums kopuzņēmumā IMI2, kā 
noteikts pielikumā ietverto statūtu 
13. punkta 2. apakšpunktā, 13. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā un 13. punkta 
3. apakšpunkta c) punktā.

2. Šā panta 1. punktā minēto ieguldījumu 
veido ieguldījums kopuzņēmumā ITI, kā 
noteikts pielikumā ietverto statūtu 
13. punkta 2. apakšpunktā, 13. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā un 13. punkta 
3. apakšpunkta c) punktā. Tādu trešo 
valstu struktūru ieguldījumi natūrā, kuras 
nav pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētās valstis, netiek uzskaitīti kā 
1. punktā minētie ieguldījumi natūrā.
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Or. en

Pamatojums

Ja trešās valstīs, piemēram, ASV, reģistrētas privātas struktūras vēlas pētniecībā veikt 
ieguldījumus natūrā, tam vajadzētu būt iespējamam, tomēr to ieguldījumu nevajadzētu 
uzskaitīt kā ieguldījumu kopuzņēmumā, t. i., tam nevajadzētu nodrošināt atbilsmi ar 
Savienības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 128
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībnieki, kas nav no Savienības, un 
asociētie partneri katru gadu līdz 
31. janvārim ziņo kopuzņēmuma IMI2 
Valdei par visos iepriekšējos finanšu gados 
veiktā un 2. punktā minētā ieguldījuma 
vērtību.

3. Dalībnieki, kas nav no Savienības, katru 
gadu līdz 31. janvārim ziņo kopuzņēmuma 
IMI2 Valdei par visos iepriekšējos finanšu 
gados veiktā un 2. punktā minētā 
ieguldījuma vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var izbeigt, proporcionāli 
samazināt vai apturēt Savienības finansiālo 
ieguldījumu kopuzņēmumam IMI2 vai 
uzsākt likvidācijas procedūru, kas minēta 
pielikumā ietverto statūtu 21. punkta 
2. apakšpunktā, ja dalībnieki un asociētie 
partneri, to sastāvā esošās un/vai ar tiem 
saistītās struktūras nesniedz 2. punktā 
minēto ieguldījumu vai to sniedz tikai 

5. Komisija var izbeigt, proporcionāli 
samazināt vai apturēt Savienības finansiālo 
ieguldījumu kopuzņēmumam ITI vai 
uzsākt likvidācijas procedūru, kas minēta 
pielikumā ietverto statūtu 21. punkta 
2. apakšpunktā, ja kopuzņēmums neīsteno 
finansējuma sabiedriskos mērķus un ja 
dalībnieki nesniedz 2. punktā minēto 
ieguldījumu vai to sniedz tikai daļēji vai 
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daļēji vai novēloti. novēloti.

Or. en

Pamatojums

Komisijai, kas nodrošina līdzekļus no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta, jābūt 
iespējai izbeigt kopuzņēmuma darbību, ja tas nespēj pietiekami pierādīt savu mērķu 
sasniegšanu. Kopuzņēmuma ietvaros neiztērētais publiskais finansējums saglabātu 
pieejamību pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” problēmjomas „Sabiedrība” ietvaros 
veselības aprūpes jomā aicinājumiem iesniegt priekšlikumus par sadarbības projektiem 
pētniecības jomā vai citiem publiskā finansējuma veidiem.

Grozījums Nr. 130
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmums IMI2 pieņem savus īpašos 
finanšu noteikumus saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantu un 
Regulu (ES) Nr. [..] [Deleģētā regula par 
finanšu regulas paraugu attiecībā uz PPP].

Neskarot šīs regulas 12. pantu, 
kopuzņēmums IMI2 pieņem savus īpašos 
finanšu noteikumus saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantu un 
Regulu (ES) Nr. [..] [Deleģētā regula par 
finanšu regulas paraugu attiecībā uz PPP].

Or. en

Grozījums Nr. 131
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu, pamatojoties uz 
Nodarbināšanas kārtības 2. panta 1. punktu 
un 6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko 
attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras 
piešķir izpilddirektoram un paredz 

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu, pamatojoties uz 
Nodarbināšanas kārtības 2. panta 1. punktu 
un 6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko 
attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras 
piešķir izpilddirektoram un paredz 
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nosacījumus, kādos šādu pilnvaru 
deleģējumu var apturēt. Izpilddirektors ir 
pilnvarots minētās pilnvaras pastarpināti 
deleģēt tālāk.

nosacījumus, kādos šādu pilnvaru 
deleģējumu var apturēt. Izpilddirektors ir 
pilnvarots minētās pilnvaras pastarpināti 
deleģēt tālāk. Nākamajā Valdes sanāksmē 
viņš ziņo par šo pilnvaru deleģēšanu vai 
tālākdeleģēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Par pilnvaru deleģēšanu ir jāziņo jebkurā gadījumā.

Grozījums Nr. 132
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ Valde var ar 
lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas 
pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un 
izpilddirektora pastarpināti deleģētās 
pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt tās 
kādam no saviem dalībniekiem vai 
darbiniekam, kas nav izpilddirektors.

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

Or. fr

Pamatojums

Deleģējuma apturēšanai vai atsaukšanai jābūt iespējamai vienmēr bez Valdes pamatojuma 
par izņēmuma apstākļiem.

Grozījums Nr. 133
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz kopuzņēmumu IMI2 un tā personālu Uz kopuzņēmuma IMI2 izpilddirektoru un
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attiecas Protokols par privilēģijām un 
imunitāti Savienībā.

Valdes locekļiem attiecas Protokols par 
privilēģijām un imunitāti Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Nav nepieciešams attiecināt Eiropas Savienības privilēģijas un imunitāti uz visiem ierēdņiem
— tās ir jāattiecina tikai uz tiem cilvēkiem, kuru pienākumi attaisno šādu piemērošanu.

Grozījums Nr. 134
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 
kopuzņēmums IMI2 saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktu vispārējiem principiem 
atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis tā 
personāls, pildot savus pienākumus.

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 
kopuzņēmums IMI2 saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktu vispārējiem principiem 
atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis tā 
personāls, pildot savus pienākumus un 
Valdes locekļi.

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) strīdi, kas saistīti ar to zaudējumu 
atlīdzināšanu, kurus izraisījis 
kopuzņēmuma IMI2 personāls, pildot 
savus pienākumus;

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Nav iemesla atkāpties no vispārējām tiesībām šāda strīda gadījumā.

Grozījums Nr. 136
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 kopuzņēmuma IMI2 
mītne.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nav iemesla atkāpties no vispārējām tiesībām strīdu gadījumos, un ir jāpiemēro līguma 
noteikumi.

Grozījums Nr. 137
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu.

Šajā novērtējumā būtu jāņem vērā IMI2 
zinātniskās komitejas ieteikumi. Turklāt 
šajā novērtējumā ir jāpievērš uzmanība 
IMI2 starpposma rezultātu detalizētai 
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pārbaudei saskaņā ar īpašajiem 
rādītājiem, ko nosaka IMI2 Valde.
Kopuzņēmuma IMI2 starpposma 
novērtējumam ir jābūt pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējuma daļai.
Komisija novērtējuma secinājumus kopā ar 
saviem apsvērumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

Or. fr

Pamatojums

Mērķis ir stiprināt kopuzņēmuma IMI2 zinātniskās komitejas nozīmi, lai nodrošinātu, ka tā 
darbojas labi. Zinātniskās komitejas biedriem ir nepieciešamās zinātniskās prasmes un 
zināšanas attiecīgajā tehniskajā jomā, kas ir nepieciešamas, lai sniegtu kopuzņēmumam IMI2 
zinātniski pamatotus ieteikumus.

Grozījums Nr. 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. jūlijam Komisija 
veic kopuzņēmuma IMI2 starpposma 
novērtējumu. Komisija novērtējuma 
secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem 
dara zināmus Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2018. gada 30. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam. Kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējums ir daļa no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma un tiek 
sagatavots vienlaikus ar to.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā atspoguļotas izmaiņas, kas ir ieviestas regulas par pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” 26. pantā, kur ir skaidri minēts, ka pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējumā tiek iekļautas un izvērtētas arī kopīgās tehnoloģiju ierosmes.

Grozījums Nr. 140
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Starpposma pārskatīšanas laikā 
kopuzņēmuma IMI2 budžetam var veikt 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no starpposma novērtējuma iznākuma, kā arī pienācīgi ņemot vērā visus citus 
attiecīgos faktorus, iespēja pielāgot IMI2 budžetu būtu jāietver IMI2 juridiskajā pamataktā. 
Kopumā arī citu kopuzņēmumu pamataktos būtu attiecīgi jāietver atsauce uz iespējamu 
budžeta pārskatīšanu starpposma pārskatīšanas laikā.
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Grozījums Nr. 141
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprinājums 
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā IMI2 ir daļa no izpildes 
apstiprinājuma, ko Eiropas Parlaments pēc
Padomes ieteikuma sniedz Komisijai
saskaņā ar Līguma 319. pantā paredzēto 
procedūru.

1. Kopuzņēmuma IMI2 budžeta izpildes
apstiprinājumu sniedz Eiropas Parlaments, 
pamatojoties uz Padomes ieteikumu
saskaņā ar procedūru, kas ir salīdzināma 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 319. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 no 164. līdz 
166. pantā paredzēto procedūru, un 
pamatojoties uz Revīzijas palātas revīzijas 
ziņojumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, ka uz kopuzņēmumiem attiecina Eiropas Revīzijas palātas revīziju un tās pašas 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras, ko Eiropas Parlamenta budžeta un politiskās 
kontroles veidā piemēro Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 142
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprinājums
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā IMI2 ir daļa no izpildes 
apstiprinājuma, ko Eiropas Parlaments pēc 
Padomes ieteikuma sniedz Komisijai
saskaņā ar Līguma 319. pantā paredzēto 
procedūru.

1. Budžeta izpildes apstiprinājumu
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā IMI2 sniedz Eiropas 
Parlaments pēc Padomes ieteikuma pirms 
n+2 gada 15. maija saskaņā ar procedūru, 
kas ir salīdzināma ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 319. pantā un Regulas 
(ES/ Euratom) Nr. 966/2012 164. un 
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165. pantā paredzēto procedūru un kas ir 
paredzēta kopuzņēmuma IMI2 finanšu 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Eiropas Parlaments budžeta izpildi 
neapstiprina, izpilddirektors iesniedz 
Valdei iesniegumu par atkāpšanos no 
amata, un Valde, ņemot vērā lietas 
apstākļus, pieņem gala lēmumu.

Or. fr

Pamatojums

Lai budžeta izpildes procedūra būtu uzticama, ir svarīgi, lai apstiprināšanas noraidījumam 
būtu sekas, proti, Valde varētu lemt par izpilddirektora turpmāko likteni. Šī procedūra 
neparedz atlaišanu no amata, bet tikai pieprasa, lai izpilddirektors iesniegtu Valdei 
atkāpšanos no amata, bet Valde tad savukārt pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību.

Grozījums Nr. 144
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kopuzņēmuma personāls, 
izpilddirektors vai Valdes locekļi 
nekavējoties informē Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) par 
visiem krāpšanas gadījumiem, kas tiem 
kļuvuši zināmi pienākumu vai amata 
izpildes laikā, un tos tāpēc neuzskata par 
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atbildīgiem. Ja minētās personas nepilda 
šo pienākumu un neinformē OLAF par 
viņiem zināmajiem krāpšanas 
gadījumiem, viņi uzņemas atbildību par 
šādas rīcības sekām.

Or. fr

Pamatojums

Krāpniecības apkarošanai jābūt Savienības prioritātei. Šā mērķa sasniegšanai ļoti noderīgs 
instruments ir šāda paziņošanas procedūra, kas jau darbojas vismaz vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde var pieņemt 
praktisku kārtību Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 īstenošanai.

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde var pieņemt 
praktisku kārtību Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 īstenošanai. It sevišķi visi 
dokumenti, kas attiecas uz Valdes, 
dalībvalstu pārstāvju grupas un 
zinātniskās komitejas sanāksmi, tiek 
publiskoti (arī darba kārtības un 
sanāksmju protokoli).

Or. en

Grozījums Nr. 146
Michèle Rivasi
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 
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uztur atjauninātas deklarācijas par savu 
profesionālo darbību, finanšu interesēm 
un interešu konfliktiem. Minētajās 
deklarācijās sniedz šādu informāciju:
a) personas profesija un iesaiste privāto 
uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un 
asociāciju valdēs vai komitejās;
b) daļas uzņēmumos vai partnerībās, ja 
pastāv potenciāla ietekme uz sabiedrisko 
politiku vai ja šī daļa nodrošina personai 
ievērojamu ietekmi uzņēmuma darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
IMI2, attiecas Regula (ES) Nr. [..] [Dalības 
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu IMI2 uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
IMI2, attiecas Regula (ES) Nr. [..] [Dalības 
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu IMI2 uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Atkāpes, kas paredzētas Regulas (ES) 
Nr. ... [Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
1. panta 3. punktā, piemēro konsekventi, 
lai garantētu juridisko un procedurālo 
noteiktību visiem dalībniekiem, iespējami 
plašāko MVU dalību un nodrošinātu 
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
dalībniekiem attiecībā uz IMI2 projektu 
rezultātu īpašumtiesībām un pieejamību.
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Or. en

Grozījums Nr. 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
IMI2, attiecas Regula (ES) Nr. [..] [Dalības 
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu IMI2 uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Uz netiešajām darbībām, ko finansē 
kopuzņēmums IMI2, attiecas Regula (ES) 
Nr. [..] [Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] un 
Komisijas lēmumi, kuri attiecas uz 
minētās regulas īstenošanu. Saskaņā ar 
minēto regulu kopuzņēmumu IMI2 uzskata 
par finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paskaidrot, ka tiek piemēroti ne tikai dalības noteikumi, bet arī 
saistītie īstenošanas akti, piemēram, priekšlikumu iesniegšanas, izvērtēšanas, atlases, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas un pārskatīšanas procedūru noteikumi. Saskaņā ar dalības 
noteikumu 1. panta 1. punktu šos noteikumus piemēro tikai netiešām darbībām.

Grozījums Nr. 149
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopumā kopuzņēmums ITI piemēro 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
paredzētos izplatīšanas un izmantošanas 
noteikumus. Turklāt tas izstrādā saistošas 
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pamatnostādnes, lai nodrošinātu:
– atvērtu piekļuvi pētījumu rezultātiem 
pēc projektu slēgšanas, tostarp piekļuvi 
datiem, kas saistīti ar klīniskiem 
pētījumiem, arī negatīviem un pozitīviem 
rezultātiem;
– intelektuālā īpašuma pārvaldību un 
licencēšanas prakses, kas izstrādātas, lai 
garantētu pēc iespējas plašāku un cenas 
ziņā pieejamu piekļuvi galaproduktiem.
Uzmanība tiek pievērsta tam, lai 
nodrošinātu, ka mazāki dalībnieki, 
piemēram, pētniecības organizācijas, 
universitātes un MVU, varētu sekmīgi 
piedalīties atvērtos inovāciju modeļos.

Or. en

Pamatojums

Mēģinājumi IMI1 ietvaros izstrādāt atsevišķos projektos atvērtākus inovāciju modeļus rada 
sarežģījumus, it sevišķi tādiem mazākiem dalībniekiem kā MVU, universitātes un pētniecības 
organizācijas. Lai gan nevajadzētu atkāpties no mērķa izstrādāt atvērtus inovāciju modeļus, 
lielāka uzmanība būtu jāvelta gan vājāko dalībnieku vajadzībām, gan sabiedriskajai 
vajadzībai nodrošināt plašāku un cenas ziņā pieejamu piekļuvi galaproduktiem. IMI 
priekšlikumā trūkst abu šo aspektu.

Grozījums Nr. 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā kopuzņēmuma IMI2 
īpašās darbības vajadzības, izņēmuma un 
pienācīgi pamatotos gadījumos 
kopuzņēmuma IMI2 darba programmās 
var atkāpties no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dalības noteikumiem. 
Tomēr šādu gadījumu skaits pēc iespējas 
ir jāierobežo. Atkāpes no dalības 
noteikumiem nedrīkst negatīvi ietekmēt 
universitāšu, bezpeļņas pētniecības 
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organizāciju vai MVU dalību un nedrīkst 
būt pretrunā taisnīgas un vienlīdzīgas 
attieksmes būtībai pret visām iesaistītajām 
personām, kā paredzēts 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dalības noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem, kā noteikts 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 1. punktā un 128. panta 
1. punktā, kā arī šīs regulas 16. pantā, 
kopuzņēmuma IMI2 organizētos 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
publicē pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” tīmekļa dalībnieku
portālā.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” trīspusējo sarunu laikā iestādes vienojās veicināt 
lielāku saskaņotību attiecībā uz visām pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros 
finansēto uzaicinājumu iespējām. Šajā saistībā Komisija apsolīja sekmēt to, ka 
„Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā tiek publicēti kopīgo tehnoloģiju ierosmju organizētie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus. Visas puses piekrita šādam risinājumam. Šā grozījuma 
mērķis ir šo pienākumu noteikt par juridisku prasību, pieteikumu iesniedzējiem garantējot 
vienkāršu un pieejamu informāciju.

Grozījums Nr. 152
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mobilizēt publiskā un privātā sektora 
līdzekļus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
kopuzņēmuma IMI2 mērķus;

a) vadīt kopuzņēmuma stratēģiskās 
pētniecības programmas izstrādi pēc 
apspriešanās ar ITI dalībniekiem, tā 
padomdevējām struktūrām un 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) regulāri pārskatīt kopuzņēmuma IMI2 
stratēģisko pētniecības programmu un 
veikt tajā vajadzīgos grozījumus, ņemot 
vērā zinātnes sasniegumus, kas tiek gūti tās 
īstenošanas laikā;

b) regulāri pārskatīt kopuzņēmuma IMI2 
stratēģisko pētniecības programmu un 
veikt tajā vajadzīgos grozījumus, ņemot 
vērā zinātnes sasniegumus, kas tiek gūti tās 
īstenošanas laikā, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” zinātniskās ekspertu 
grupas veselības aprūpes jomā prognožu 
pārskatu rezultātus saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
12. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu c) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
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sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, akadēmiskajām 
aprindām un klīniskajiem centriem, kā arī 
nozares un akadēmisko aprindu sadarbību;

sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, akadēmiskajām 
aprindām, pētniecības organizācijām un 
klīniskajiem centriem, kā arī nozares un 
akadēmisko aprindu sadarbību, vienlaikus 
nodrošinot, lai dalība būtu pēc iespējas 
plašāka gan ģeogrāfiskā, gan dalībnieku 
lieluma ziņā;

Or. ro

Grozījums Nr. 155
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, akadēmiskajām 
aprindām un klīniskajiem centriem, kā arī 
nozares un akadēmisko aprindu sadarbību;

c) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
sadarbību starp Savienību un citām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, pētniecības 
organizācijām, piemēram, produktu 
izstrādes partnerībām, akadēmiskajām 
aprindām un klīniskajiem centriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā 
arī nozares un akadēmisko aprindu 
sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, akadēmiskajām 
aprindām un klīniskajiem centriem, kā arī 
nozares un akadēmisko aprindu sadarbību;

c) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, akadēmiskajām 
aprindām, pētniecības struktūrām un 
klīniskajiem centriem, kā arī nozares un 
akadēmisko aprindu sadarbību;

Or. fr

Pamatojums

Visu ieinteresēto pušu līdzdalība palīdzēs stiprināt kopuzņēmumu IMI2.

Grozījums Nr. 157
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) efektīvi atbalstīt pētniecību un inovāciju 
dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar dotāciju 
starpniecību;

e) efektīvi atbalstīt pētniecību, tostarp III 
un IV posma klīniskos izmēģinājumus, 
kuros tiek risinātas iepriekš nebijušas 
medicīniskas vajadzības, un inovāciju 
dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar dotāciju 
starpniecību;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpievērš uzmanība tam, lai neierobežotu noteiktu pētniecības darbību jomu attiecībā uz 
iepriekš nebijušām medicīniskām vajadzībām.

Grozījums Nr. 158
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) efektīvi atbalstīt pētniecību un inovāciju 
dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar dotāciju 
starpniecību;

e) efektīvi atbalstīt pētniecību un inovāciju 
dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar dotāciju 
starpniecību, pirmsklīnisku un klīnisku 
pētījumu posmos — attiecīgā gadījumā 
cita starpā atkarībā no vajadzības un 
riska;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) efektīvi atbalstīt pētniecību un inovāciju 
dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar dotāciju 
starpniecību;

e) efektīvi atbalstīt pirmskonkurences
pētniecību un inovāciju ar veselību 
saistītās dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar 
dotāciju starpniecību; neatbalstīt III un 
IV posma klīniskos pētījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) publiskot informāciju par projektiem, 
tostarp katra projekta kopējo summu, 
dalībnieku nosaukumus un 
kopuzņēmuma IMI2 finansiālo 
ieguldījumu uz katru dalībnieku;

Or. ro



PE524.772v01-00 58/95 AM\1012280LV.doc

LV

Grozījums Nr. 161
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) īstenot informēšanas, paziņošanas, 
izmantošanas un izplatīšanas darbības, 
mutatis mutandis piemērojot Regulas (ES) 
Nr. [..]/2013 [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 22. panta noteikumus;

h) īstenot informēšanas, paziņošanas, 
izmantošanas un izplatīšanas darbības, 
mutatis mutandis piemērojot Regulas (ES) 
Nr. [..]/2013 [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 22. panta noteikumus, 
ietverot saistošas pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu atvērtu piekļuvi pētījumu 
rezultātiem pēc projekta slēgšanas, kā arī 
intelektuālā īpašuma pārvaldību un 
licencēšanu, kas garantē pēc iespējas 
plašāku un cenas ziņā pieejamu piekļuvi 
galaproduktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) organizēt vismaz vienu ikgadēju 
sanāksmi ar interešu grupām, lai
ieinteresētajām personām nodrošinātu
kopuzņēmuma IMI2 pētniecības pasākumu 
atvērtību un pārredzamību;

i) nodrošināt ar ieinteresētajām personām 
kopuzņēmuma IMI2 pētniecības pasākumu 
atvērtību un pārredzamību, veicot regulāru 
saziņu un vismaz reizi gadā organizējot 
sanāksmi ar interešu grupām;

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībnieki un asociētie partneri 2. Dalībnieki

Or. en

Grozījums Nr. 164
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — Eiropas 
Farmācijas uzņēmumu un apvienību 
federācija (turpmāk “EFPIA”).

b) pēc šo statūtu atzīšanas, pamatojoties uz 
lēmumu, ko pieņēmusi par tā pārvaldību 
atbildīga struktūra — Eiropas Farmācijas 
uzņēmumu un apvienību federācija 
(turpmāk “EFPIA”).

Or. fr

Pamatojums

Lai apstiprinātu statūtus, ir nepieciešams vairāk par vienkāršu vēstuli.

Grozījums Nr. 165
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — Eiropas 

b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — jebkura juridiska 
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Farmācijas uzņēmumu un apvienību 
federācija (turpmāk “EFPIA”).

persona, kas ir pārstāvēta atsevišķi vai ko 
pārstāv asociācija.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar apstiprinājuma vēstuli atzīstot šos 
statūtus, jebkura juridiska persona, kas nav 
dalībnieks vai dalībnieka sastāvā esoša
struktūra vai ar šādu dalībnieku vai 
struktūru saistīta struktūra un kas atbalsta 
kopuzņēmuma IMI2 mērķus tās konkrētajā 
pētniecības jomā dalībvalstī vai valstī, 
kura saistīta ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, var pieteikties, lai kļūtu 
par IMI2 asociēto partneri. 
Apstiprinājuma vēstulē sīki izklāsta 
asociētās dalības jomu — darbību saturu 
un ilgumu.

3. Ar apstiprinājuma vēstuli atzīstot šos 
statūtus, jebkura juridiska persona, kas nav 
dalībnieks vai dalībnieka sastāvā esošas
struktūras, vai saistītas struktūras, kuras 
ir reģistrētas dalībvalstī vai valstī, kas ir 
saistīta ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, un kas atbalsta 
kopuzņēmuma ITI mērķus tās konkrētajā 
pētniecības jomā, var pieteikties, lai kļūtu 
par ITI dalībnieku. Apstiprinājuma vēstulē 
sīki izklāsta asociētās dalības jomu —
darbību saturu un ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Par kopuzņēmuma dalībniekiem vajadzētu būt vienīgi tādām personām, kas ir reģistrētas un 
darbojas Savienībā vai ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” saistītā valstī.

Grozījums Nr. 167
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar apstiprinājuma vēstuli atzīstot šos 3. Pamatojoties uz lēmumu, ko pieņēmusi 
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statūtus, jebkura juridiska persona, kas nav 
dalībnieks vai dalībnieka sastāvā esoša 
struktūra vai ar šādu dalībnieku vai 
struktūru saistīta struktūra un kas atbalsta 
kopuzņēmuma IMI2 mērķus tās konkrētajā 
pētniecības jomā dalībvalstī vai valstī, kura 
saistīta ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, var pieteikties, lai kļūtu 
par IMI2 asociēto partneri. Apstiprinājuma 
vēstulē sīki izklāsta asociētās dalības 
jomu — darbību saturu un ilgumu.

par tā pārvaldību atbildīga struktūra, 
atzīstot šos statūtus, jebkura juridiska 
persona, kas nav dalībnieks vai dalībnieka 
sastāvā esoša struktūra vai ar šādu 
dalībnieku vai struktūru saistīta struktūra 
un kas atbalsta kopuzņēmuma IMI2 
mērķus tās konkrētajā pētniecības jomā 
dalībvalstī vai valstī, kura saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, var 
pieteikties, lai kļūtu par IMI2 asociēto 
partneri. Lēmumā sīki izklāsta asociētās 
dalības jomu — darbību saturu un ilgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Asociētie partneri tāpat kā dalībnieki, 
kas nav no Savienības, piedalās 
kopuzņēmuma IMI2 darbības izmaksu 
segšanā saskaņā ar šo statūtu 13. punktu.

4. Apstiprinājuma vēstulē sīki izklāsta 
ieguldījumu kopuzņēmumā ITI un saistīto 
Savienības ieguldījumu saskaņā ar šīs 
regulas 3. un 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstiprinājuma vēstulē sīki izklāsta 
asociēto partneru ieguldījumu 
kopuzņēmumā IMI2 un saistīto 
Savienības ieguldījumu saskaņā ar šīs 

svītrots
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regulas 3. un 4. pantu.

Or. en

(Teksts ietverts 4. apakšpunkta ievaddaļā, sal. ar iepriekšējo grozījumu.)

Grozījums Nr. 170
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmaiņas dalībnieku sastāvā un 
asociētajā dalībā

3. Izmaiņas dalībnieku sastāvā

Or. en

Grozījums Nr. 171
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visus pieteikumus, lai kļūtu par 
kopuzņēmuma IMI2 dalībnieku vai 
asociēto partneri, adresē Valdei, un 
gadījumā, ja pieteikumu iesniedz, lai kļūtu 
par dalībnieku, tam pievieno priekšlikumu 
pielāgot Valdes sastāvu, kas aprakstīts 
5. punktā.

1. Visus pieteikumus, lai kļūtu par 
kopuzņēmuma ITI dalībnieku, adresē 
Valdei, un gadījumā, ja pieteikumu 
iesniedz, lai kļūtu par dalībnieku, tam 
pievieno priekšlikumu pielāgot Valdes 
sastāvu, kas aprakstīts 5. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Maria Da Graça Carvalho
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību 
kopuzņēmuma IMI2 mērķu sasniegšanā. 
Tad tā pieņem lēmumu par pieteikumu.

2. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību 
kopuzņēmuma IMI2 mērķu sasniegšanā. 
Tad tā pieņem lēmumu par pieteikumu. 
Noteikumiem par jaunu dalībnieku 
pieņemšanu jābūt publiskotiem un 
pārredzamiem, tie nedrīkst paredzēt 
nepamatotus šķēršļus, turklāt visi 
noraidījumi ir skaidri un rakstiski 
jāpaskaidro un jādara pieejami 
kandidātam, kā arī valstu pārstāvju 
grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību 
kopuzņēmuma IMI2 mērķu sasniegšanā. 
Tad tā pieņem lēmumu par pieteikumu.

2. Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību 
kopuzņēmuma IMI2 mērķu sasniegšanā. 
Tad tā pieņem lēmumu par pieteikumu un 
nekavējoties informē Komisiju par tās 
lēmumu, kam gadījumā, ja pieteikums ir 
apstiprināts, ir tiesības iebilst pret 
pievienošanos, izņemot gadījumu, kad 
pievienoties vēlas Eiropas Savienības 
dalībvalsts.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai, ko pārstāv Komisija, ir jābūt iespējai iebilst pret dalību.
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Grozījums Nr. 174
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkurš dalībnieks vai asociētais 
partneris var izbeigt dalību vai asociēto 
dalību kopuzņēmumā IMI2. Dalības 
izbeigšana stājas spēkā neatgriezeniski 
sešus mēnešus pēc paziņojuma nosūtīšanas 
pārējiem dalībniekiem un asociētajiem 
partneriem. Kopš tā brīža bijušo dalībnieku 
vai asociēto partneri atbrīvo no visiem 
pienākumiem, izņemot tos, kurus 
kopuzņēmums IMI2 apstiprinājis vai kurus 
tas radījis pirms dalības izbeigšanas.

3. Jebkurš dalībnieks vai asociētais 
partneris var izbeigt dalību vai asociēto 
dalību kopuzņēmumā IMI2. Dalības 
izbeigšana stājas spēkā neatgriezeniski 
sešus mēnešus pēc paziņojuma nosūtīšanas 
pārējiem dalībniekiem un asociētajiem 
partneriem. Kopš tā brīža bijušo dalībnieku 
vai asociēto partneri atbrīvo no visiem 
pienākumiem, izņemot tos, kurus 
kopuzņēmums IMI2 apstiprinājis vai kurus 
tas radījis pirms dalības izbeigšanas. Šādā 
gadījumā tiek izveidots konts attiecībām 
starp biedru, kurš vēlas izbeigt dalību, un 
kopuzņēmumu IMI2, lai nokārtotu 
finansiālās saistības.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkurš dalībnieks vai asociētais 
partneris var izbeigt dalību vai asociēto 
dalību kopuzņēmumā IMI2. Dalības 
izbeigšana stājas spēkā neatgriezeniski 
sešus mēnešus pēc paziņojuma nosūtīšanas 
pārējiem dalībniekiem un asociētajiem 
partneriem. Kopš tā brīža bijušo 
dalībnieku vai asociēto partneri atbrīvo no 
visiem pienākumiem, izņemot tos, kurus 

3. Jebkurš dalībnieks var izbeigt dalību vai 
asociēto dalību kopuzņēmumā IMI2. 
Dalības izbeigšana stājas spēkā 
neatgriezeniski sešus mēnešus pēc 
paziņojuma nosūtīšanas pārējiem 
dalībniekiem. Kopš tā brīža bijušo 
dalībnieku atbrīvo no visiem pienākumiem, 
izņemot tos, kurus kopuzņēmums ITI
apstiprinājis vai kurus tas radījis pirms 



AM\1012280LV.doc 65/95 PE524.772v01-00

LV

kopuzņēmums IMI2 apstiprinājis vai kurus 
tas radījis pirms dalības izbeigšanas.

dalības izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalību vai asociēto dalību 
kopuzņēmumā IMI2 nedrīkst nodot trešai 
personai bez Valdes iepriekšējas rakstiskas 
piekrišanas.

4. Dalību vai asociēto dalību 
kopuzņēmumā IMI2 nedrīkst nodot trešai 
personai bez Valdes iepriekšējas rakstiskas 
piekrišanas. Komisiju informē par šādu 
piekrišanu, un tai ir tiesības iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nozares grupa;

Or. en

Pamatojums

Kopuzņēmuma dalībnieki no privātā sektora var izveidot struktūru, kuras darbības joma ir 
plašāka par EFPIA darbības jomu. Šāda grupa konsultē citas grupas (zinātnisko komiteju, 
dalībvalstu pārstāvjus, ieinteresētās personas), kā arī tai ir konkrēts skaits vietu Valdē.

Grozījums Nr. 178
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zinātniskā komiteja, valstu pārstāvju 
grupa un ieinteresēto personu forums ir 
kopuzņēmuma IMI2 padomdevējas
struktūras.

2. Nozares grupa, zinātniskā komiteja, 
valstu pārstāvju grupa un ieinteresēto 
personu grupa ir kopuzņēmuma ITI 
padomdevējas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde sastāv no pieciem katra dalībnieka
pārstāvjiem.

Valde sastāv no 12 pārstāvjiem, kuru 
sadalījums ir šāds: 3 no nozares grupas, 
3 no Komisijas, 1 no dalībvalstu pārstāvju 
grupas, 3 no zinātniskās komitejas un 
2 no ieinteresēto personu grupas.

Or. en

Pamatojums

Kopuzņēmums būtu jāizveido kā patiesa partnerība, kurā publiskā sektora partneriem (EK un 
dalībvalstīm), privātā sektora partneriem (nozarei) un citām ieinteresētajām personām, 
tostarp zinātniekiem, pacientu organizāciju pārstāvjiem un MVU, ir vienlīdzīgākas pozīcijas.

Grozījums Nr. 180
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 2. punktu, balsstiesību 
procentuālā daļa katram dalībniekam no 
visām (100 %) balsstiesībām atbilst tā 
ieguldījuma procentuālajai daļai 
kopuzņēmumā IMI2.

1. Neskarot 2. punktu, katram Valdes 
pārstāvim ir viena balss.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir 50 % balsstiesību. Komisijas 
balss nav dalāma. Katrs dalībnieks var 
sadalīt savas balsstiesības starp saviem 
pārstāvjiem Valdē. Dalībnieki dara visu 
iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja 
vienprātība netiek panākta, Valde pieņem 
lēmumus ar vismaz 75 % balsu vairākumu 
no visām balsīm, ieskaitot klāt neesošo 
dalībnieku balsis.

Valdes pārstāvis dara visu iespējamo, lai 
panāktu vienprātību. Ja vienprātība netiek 
panākta, Valde pieņem lēmumus ar vismaz 
75 % balsu vairākumu no visām balsīm, 
ieskaitot klāt neesošo dalībnieku balsis.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes priekšsēdētāju ieceļ katru gadu 
rotācijas kārtībā pārmaiņus Savienība un 
pārējie dalībnieki.

Valdes priekšsēdētāju ieceļ katru gadu.
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Or. en

Grozījums Nr. 183
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde rīko kārtējās sanāksmes vismaz 
divreiz gadā. Tā var rīkot ārkārtas 
sanāksmes pēc jebkura dalībnieka vai 
priekšsēdētāja pieprasījuma. Valdes 
sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs, un tās 
parasti notiek kopuzņēmuma IMI2 mītnē.

2. Valde rīko kārtējās sanāksmes vismaz 
divreiz gadā. Tā var rīkot ārkārtas 
sanāksmes pēc jebkura pārstāvja vai 
priekšsēdētāja pieprasījuma. Valdes 
sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs, un tās 
parasti notiek kopuzņēmuma ITI mītnē. 
Darbakārtības projektu, galīgo 
darbakārtību un sanāksmju protokolus 
publicē ITI tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde aicina jebkuru asociētajiem partneri
piedalīties tās sarunās attiecībā uz darba 
kārtības jautājumiem, kas saistīti ar tā 
asociēto dalību. Asociētajiem partneriem 
nav balsstiesību.

Valde aicina jebkuru dalībnieku piedalīties 
tās sarunās attiecībā uz darba kārtības 
jautājumiem, kas saistīti ar tā asociēto 
dalību.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes sanāksmēs novērotāja statusā
piedalās valstu pārstāvju grupas 
priekšsēdētājs.

Valdes sanāksmēs un apspriedēs drīkst 
piedalīties valstu pārstāvju grupas 
priekšsēdētājs, bet viņam nav balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums ir kopuzņēmuma 
IMI2 padomdevējas struktūras saskaņā ar statūtu 4. punkta 2. apakšpunktu. Lai pienācīgi 
pildītu šo uzdevumu, tiem būtu jāpiešķir tiesības piedalīties Valdes sanāksmēs, kā arī tur
notiekošajās apspriedēs. Tiem būtu tiesības konsultēt un uzstāties.

Grozījums Nr. 186
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes sanāksmēs novērotāja statusā
piedalās valstu pārstāvju grupas
priekšsēdētājs.

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam 
ir vieta Valdē, tas drīkst piedalīties Valdes 
sanāksmēs un tam ir balsstiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās komitejas priekšsēdētājs 
drīkst piedalīties Valdes sanāksmēs un 
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apspriedēs, bet viņam nav balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums ir kopuzņēmuma 
IMI2 padomdevējas struktūras saskaņā ar statūtu 4. punkta 2. apakšpunktu. Lai pienācīgi 
pildītu šo uzdevumu, tiem būtu jāpiešķir tiesības piedalīties Valdes sanāksmēs, kā arī tur 
notiekošajās apspriedēs. Tiem ir tiesības konsultēt un uzstāties.

Grozījums Nr. 188
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 2. apakšpunkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresēto personu foruma 
priekšsēdētājs drīkst piedalīties Valdes 
sanāksmēs un apspriedēs, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums ir kopuzņēmuma 
IMI2 padomdevējas struktūras saskaņā ar statūtu 4. punkta 2. apakšpunktu. Lai pienācīgi 
pildītu šo uzdevumu, tiem būtu jāpiešķir tiesības piedalīties Valdes sanāksmēs, kā arī tur 
notiekošajās apspriedēs. Tiem ir tiesības konsultēt un uzstāties.

Grozījums Nr. 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina nepārtrauktu 
koordināciju starp pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” darbībām un 
kopuzņēmuma IMI2 darbībām, regulāri 
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nosakot iespējamu papildināmību un 
sinerģiju, tostarp vēlamu pārklāšanos, un 
īstenojot oficiālu koordinācijas procesu, 
lai saskaņotu pamatprogrammas 
sadarbības projektu pētniecības jomā 
pētniecības prioritātes un kopuzņēmuma 
IMI2 darbības.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jākoordinē pamatprogrammas pētniecības darbības un kopīgo tehnoloģiju 
ierosmju darbības, ietverot vēlamas pārklāšanās un vajadzīgās sinerģijas un papildināmības 
pārvaldību. Šo uzdevumu, protams, vislabāk pildītu Komisija, kuras pārstāvībai kopīgo 
tehnoloģiju ierosmju pārvaldības struktūrā (50 % balsstiesību) vajadzētu tai nodrošināt 
pietiekamas iespējas īstenot šādu koordināciju.

Grozījums Nr. 190
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pieņem lēmumus par jebkura dalībnieka 
vai asociētā partnera, kas nepilda savus 
pienākumus, dalības vai asociētās dalības 
izbeigšanu kopuzņēmumā IMI2;

b) pieņem lēmumus par jebkura dalībnieka, 
kas nepilda savus pienākumus, dalības vai 
asociētās dalības izbeigšanu kopuzņēmumā 
ITI;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) ieceļ, atlaiž izpilddirektoru, pagarina 
viņa pilnvaru termiņu, sniedz viņam 

f) ieceļ, atceļ izpilddirektoru, pagarina viņa 
pilnvaru termiņu, sniedz viņam 
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norādījumus un uzrauga viņa darbību; norādījumus un uzrauga viņa darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) pamatojoties uz publisku 
uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, ieceļ 
neatkarīgu revīzijas iestādi, kuras 
uzdevums būs sniegt atzinumu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu;

Or. fr

Pamatojums

Padomdevējas struktūras, kas apstiprina pārskatus, uzdevums ir iecelt neatkarīgu revīzijas 
iestādi, kuras uzdevums ir sniegt atzinumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu. Lai nodrošinātu pārredzamību, 
iesaka organizēt publisku iepirkuma procedūru.

Grozījums Nr. 193
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) apstiprina uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, kā arī — attiecīgā 
gadījumā — saistītos noteikumus par 
priekšlikumu iesniegšanu, izvērtēšanu, 
atlasi, līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un novērtējuma pārskatīšanas 
procedūrām, ko ierosinājis izpilddirektors 

l) apstiprina uzaicinājumus, ko ierosinājis 
izpilddirektors ciešā sadarbībā ar 7. punkta 
2. apakšpunkta q) punktā minētajām 
padomdevējām grupām;
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ciešā sadarbībā ar 7. punkta 2. apakšpunkta 
q) punktā minētajām padomdevējām 
grupām;

Or. en

Pamatojums

Mutatis mutandis būtu jāpiemēro pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” noteikumi par 
priekšlikumu iesniegšanu, izvērtēšanu, atlasi, līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu un 
pārskatīšanas procedūrām.

Grozījums Nr. 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

t) apstiprina finansējumam atlasīto 
priekšlikumu sarakstu;

m) apstiprina finansējumam atlasīto 
priekšlikumu sarakstu, pamatojoties uz 
sarindojuma sarakstu, ko sagatavojusi 
neatkarīgu ekspertu darba grupa saskaņā 
ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dalības noteikumu 37. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) regulāri informē valstu pārstāvju 
grupu, zinātnisko komiteju un ieinteresēto 
personu forumu par visiem jautājumiem, 
kas attiecas uz to uzdevumu kā 
padomdevējiem;

Or. en
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Pamatojums

Lai valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums varētu pildīt 
savu kopuzņēmuma IMI2 padomdevēju uzdevumu, tiem būtu jāsaņem atbilstīga informācija 
par visiem būtiskajiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 196
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoru ieceļ Valde no Komisijas 
ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 
un pārredzamas atlases procedūras. 
Komisija attiecīgā gadījumā atlases 
procedūrā iesaista citu kopuzņēmuma IMI2 
dalībnieku pārstāvjus.

1. Izpilddirektoru ieceļ Valde no Komisijas 
ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 
un pārredzamas atlases procedūras. 
Komisija attiecīgā gadījumā atlases 
procedūrā iesaista citu kopuzņēmuma IMI2 
dalībnieku pārstāvjus. Eiropas 
Parlamentam ir tiesības iebilst.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt iesaistītam izpilddirektora iecelšanā. Tiek piedāvāta iebildumu 
procedūra.

Grozījums Nr. 197
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izpilddirektoru var atlaist tikai ar Valdes 
lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, 
vajadzības gadījumā iesaistot privātā 
sektora dalībniekus.

6. Izpilddirektoru var atcelt tikai ar Valdes 
lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, 
vajadzības gadījumā iesaistot privātā 
sektora dalībniekus.

Or. fr



AM\1012280LV.doc 75/95 PE524.772v01-00

LV

Grozījums Nr. 198
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpilddirektors neatkarīgi veic jo īpaši 
šādus uzdevumus:

4. Izpilddirektors veic jo īpaši šādus
uzdevumus:

Or. fr

Pamatojums

Izpilddirektors nedarbojas neatkarīgi, bet, tāpat kā darbinieki, ir jo īpaši pakļauts Valdei un 
vispārēji Savienības un citu ieinteresēto pušu interesēm.

Grozījums Nr. 199
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) iesniedz Valdei apstiprināšanai gada 
pārskatus;

c) sagatavo gada pārskatus, ko iesniedz 
Valdē apstiprināšanai;

Or. fr

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 200
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) organizē publiskā iepirkuma 
procedūru, kā rezultātā Valde ieceļ 
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neatkarīgu revīzijas iestādi, kuras 
uzdevums būs sniegt atzinumu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) sagatavo gada ziņojumu par 
pētniecības un izstrādes darbību 
progresu;

Or. en

Pamatojums

Būtu ieteicams regulāri izplatīt plašāku un vieglāk pieejamu informāciju par kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes progresu un rezultātiem, lai vairotu kopīgās tehnoloģiju ierosmes 
pamanāmību un plašākas sabiedrības informētību par tās sasniegumiem.

Grozījums Nr. 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mb) laikus īsteno turpmākus pasākumus 
saistībā ar visiem ieteikumiem, kas izriet 
no kopuzņēmuma IMI galīgā 
novērtējuma, kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējuma vai jebkādiem 
citiem attiecīgiem IMI2 darbību 
novērtējumiem;
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu formāli paredzētu novērtējumu pietiekamu ietekmi un uzlabotu kopuzņēmuma 
kvalitātes vadību, izpilddirektoram būtu jābūt atbildīgam par turpmākiem pasākumiem 
saistībā ar attiecīgiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 203
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oo) pārvalda uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, kā paredzēts gada darba 
plānā, un administrē dotācijas nolīgumus 
vai lēmumus, tostarp to saskaņošanu;

b) pārvalda uzaicinājumus, tostarp 
neatkarīgu ekspertu grupas novērtējumu, 
kā paredzēts darba plānā, un administrē 
nolīgumus vai lēmumus, tostarp to 
saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzrauga informācijas un veicināšanas 
sistēmu plašai dalībai kopuzņēmuma 
darbībās, proti, uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus, tostarp saiti ar NCP 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
septiņi locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu 
viena gada termiņu. Tā ievēl 
priekšsēdētāju no savu locekļu vidus uz 
viena gada termiņu.

1. Zinātniskajā komitejā ir 28 locekļi no 
katras dalībvalsts, ko ieceļ uz atjaunojamu 
divu gadu termiņu. Tā ievēl priekšsēdētāju 
no savu locekļu vidus uz viena gada 
termiņu. Tās sastāvā ievēro dzimumu 
līdztiesību saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 16. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 206
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
septiņi locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu 
viena gada termiņu. Tā ievēl priekšsēdētāju 
no savu locekļu vidus uz viena gada 
termiņu.

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
15 locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu viena 
gada termiņu. Tā ievēl priekšsēdētāju no 
savu locekļu vidus uz viena gada termiņu
un trīs Valdes locekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
7 locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu viena 
gada termiņu. Tā ievēl priekšsēdētāju no 
savu locekļu vidus uz viena gada termiņu.

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
11 locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu viena 
gada termiņu. Tā ievēl priekšsēdētāju no 
savu locekļu vidus uz termiņu līdz diviem 
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gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā ad-hoc uzdevumu 
veikšanai un uz ierobežotu termiņu var 
iecelt papildu ekspertus.

Vajadzības gadījumā ad-hoc uzdevumu 
veikšanai un uz ierobežotu termiņu var 
iecelt papildu ekspertus, un tos izvēlas 
atbilstoši tādai pašai kārtībai, kāda 
attiecas uz pastāvīgajiem zinātniskās 
komitejas locekļiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 209
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zinātniskajā komitejā ir līdzsvaroti 
pārstāvēti pasaulē atzīti eksperti no 
akadēmiskajām aprindām, nozares un 
reglamentējošām iestādēm. Kopumā 
zinātniskās komitejas locekļiem ir 
vajadzīgā zinātniskā kompetence un 
zinātība, kas aptver tehnisko jomu, kas 
nepieciešama, lai sniegtu stratēģiskus, 
zinātniski pamatotus ieteikumus 
kopuzņēmumam IMI2.

2. Zinātniskajā komitejā ir līdzsvaroti 
pārstāvēti pasaulē atzīti neatkarīgi eksperti 
no akadēmiskajām aprindām, veselības 
aprūpes speciālistiem un medicīnas 
profesiju pārstāvjiem. Kopumā zinātniskās 
komitejas locekļiem ir vajadzīgā zinātniskā 
kompetence un zinātība, kas aptver 
tehnisko jomu, kas nepieciešama, lai 
sniegtu stratēģiskus, zinātniski pamatotus 
ieteikumus kopuzņēmumam IMI2.

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 4. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) konsultē par stratēģiskajā pētniecības 
programmā iekļaujamajām zinātniskajām 
prioritātēm, attiecīgā gadījumā ņemot 
vērā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
zinātniskās ekspertu grupas veselības 
aprūpes jomā prognožu pārskatu 
rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) konsultē par stratēģiskās pētniecības 
programmas prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 4. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sagatavo ieteikumus Komisijai 
attiecībā uz kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu, kas ir jāveic līdz 
2017. gada 31. decembrim;
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Or. fr

Pamatojums

IMI2 zinātniskā komiteja ir jāiesaista starpposma novērtēšanā.

Grozījums Nr. 213
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 4. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sagatavo un publisko gada ziņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Zinātniskās komitejas padomus 
pienācīgi ņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz reizi 5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā. Sanāksmes sasauc tās 
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gadā. Sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. priekšsēdētājs. Darbakārtības projektu, 
galīgo darbakārtību un sanāksmju 
protokolus publicē ITI tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz reizi
gadā. Sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs.

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Zinātniskā komiteja regulāri saņem 
informāciju, it sevišķi par dalību 
kopuzņēmuma IMI2 finansētajās 
netiešajās darbībās, par katra 
uzaicinājuma un projekta īstenošanas 
rezultātiem, par sinerģiju ar citām 
attiecīgām Savienības programmām, par 
IMI2 budžeta izpildi un par pētījumu 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai zinātniskā komiteja varētu pildīt savu kopuzņēmuma IMI2 padomdevējas uzdevumu, tai 
būtu jāsaņem atbilstīga informācija par visiem būtiskajiem jautājumiem.
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Grozījums Nr. 218
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IMI2 valstu pārstāvju grupā ir pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un 
katras valsts, kas saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. Tā 
ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus.

1. ITI dalībvalstu pārstāvju grupā ir pa 
vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un 
katras valsts, kas saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. Tā 
ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus, 
un šim priekšsēdētājam ir pārstāvja vieta 
Valdē.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz 
reizi gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās Valdes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors vai viņu 
pārstāvji.

2. Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz 
divreiz gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās Valdes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors vai viņu 
pārstāvji. Darbakārtības projektu, galīgo 
darbakārtību un sanāksmju protokolus 
publicē ITI tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz 
reizi gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās Valdes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors vai viņu 
pārstāvji.

2. Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz 
divreiz gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās Valdes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors vai viņu 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājs var 
uzaicināt citas personas piedalīties tās 
sanāksmēs novērotāju statusā, jo īpaši 
pārstāvjus no Savienības reģionālajām 
iestādēm un MVU apvienību pārstāvjus.

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājs var 
uzaicināt citas personas piedalīties tās 
sanāksmēs novērotāju statusā, jo īpaši 
pārstāvjus no Savienības reģionālajām 
iestādēm un MVU apvienību pārstāvjus, kā 
arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
pārstāvjus un pacientu organizāciju 
pārstāvjus.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vv) saikne ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”;

c) atbilstība pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020”;
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Or. en

Grozījums Nr. 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Valstu pārstāvju grupa regulāri saņem 
informāciju, it sevišķi par dalību 
kopuzņēmuma IMI2 finansētajās 
netiešajās darbībās, par katra 
uzaicinājuma un projekta īstenošanas 
rezultātiem, par sinerģiju ar citām 
attiecīgām Savienības programmām, par 
IMI2 budžeta izpildi un par pētījumu 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai valstu pārstāvju grupa varētu pildīt savu kopuzņēmuma IMI2 padomdevējas uzdevumu, 
tai būtu jāsaņem atbilstīga informācija par visiem būtiskajiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 224
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Ieinteresēto personu forums 12. Ieinteresēto personu komiteja

Or. en

Grozījums Nr. 225
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieinteresēto personu forumā var 
piedalīties visas publiskā un privātā sektora 
ieinteresētās personas, starptautiskas 
interešu grupas no dalībvalstīm, 
asociētajām valstīm, kā arī no trešām 
valstīm.

1. Ieinteresēto personu komitejā var 
piedalīties visas publiskā un privātā sektora 
ieinteresētās personas, starptautiskas 
interešu grupas no dalībvalstīm un 
asociētajām valstīm. Tajā ir pacientu 
organizāciju, veselības aprūpes sniedzēju 
organizāciju un citu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju pārstāvji. Tā no 
savu locekļu vidus ievēl divus Valdes 
pārstāvjus.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieinteresēto personu forumu informē par 
kopuzņēmuma IMI2 darbībām un aicina 
sniegt attiecīgus komentārus.

2. Ieinteresēto personu forumu regulāri 
informē par kopuzņēmuma IMI2 darbībām, 
it sevišķi par dalību kopuzņēmuma IMI2 
finansētajās netiešajās darbībās, par katra 
uzaicinājuma un projekta īstenošanas 
rezultātiem, par sinerģiju ar citām 
attiecīgām Savienības programmām, par 
IMI2 budžeta izpildi un par pētījumu 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, un 
aicina sniegt attiecīgus komentārus.

Or. en

Pamatojums

Lai ieinteresēto personu forums varētu pildīt savu kopuzņēmuma IMI2 padomdevēja 
uzdevumu, tam būtu jāsaņem atbilstīga informācija par visiem būtiskajiem jautājumiem.
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Grozījums Nr. 227
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieinteresēto personu forumu informē par 
kopuzņēmuma IMI2 darbībām un aicina 
sniegt attiecīgus komentārus.

2. Ieinteresēto personu komiteju informē 
par kopuzņēmuma ITI darbībām un aicina 
sniegt attiecīgus komentārus, tostarp par 
stratēģiskās pētniecības programmas 
prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieinteresēto personu foruma sanāksmes 
sasauc izpilddirektors.

3. Ieinteresēto personu komitejas
sanāksmes sasauc vismaz reizi gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 3. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bbb) ieguldījums natūrā, ko sniedz 
dalībnieki, kuri nav no Savienības, un 
asociētie partneri vai to sastāvā esošās vai 
ar tiem saistītās struktūras, un kas sastāv no 

b) ieguldījums natūrā, ko sniedz dalībnieki, 
kuri nav no Savienības, vai to sastāvā 
esošās vai ar tiem saistītās struktūras, 
kuras reģistrētas Savienībā vai 
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izmaksām, kuras tiem radušās, īstenojot 
netiešās darbības, un attiecībā uz 7. punkta 
2. apakšpunkta q) punktā minētajām 
padomdevējām grupām, ja tās paredzētas 
gada darba plānā, atskaitot kopuzņēmuma 
IMI2 ieguldījumu un jebkuru citu 
Savienības ieguldījumu šādu izmaksu 
segšanā;

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētajās valstīs, un kas sastāv no 
izmaksām, kuras tiem radušās, īstenojot 
netiešās darbības, un attiecībā uz 7. punkta 
2. apakšpunkta q) punktā minētajām 
padomdevējām grupām, ja tās paredzētas 
gada darba plānā, atskaitot kopuzņēmuma 
IMI2 ieguldījumu un jebkuru citu 
Savienības ieguldījumu šādu izmaksu 
segšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 3. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ccc) finansiālais ieguldījums, ko sniedz 
dalībnieki, kuri nav no Savienības, un 
asociētie partneri vai to sastāvā esošās vai 
ar tiem saistītās struktūras, un ko var 
sniegt papildus b) apakšpunktā minētajam 
ieguldījumam vai šāda ieguldījuma vietā.

c) finansiālais ieguldījums, ko sniedz 
dalībnieki, kuri nav no Savienības, vai to 
sastāvā esošās struktūras, un ko var sniegt 
papildus b) punktā minētajam 
ieguldījumam vai šāda ieguldījuma vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 4. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eee) dalībnieku un asociēto partneru
finansiālais ieguldījums darbības izmaksu 
segšanā;

b) dalībnieku finansiālais ieguldījums 
darbības izmaksu segšanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 232
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma IMI2 finanšu saistības 
nepārsniedz tā budžetā pieejamo vai tā 
dalībnieku un asociēto partneru atvēlēto 
finanšu līdzekļu apjomu.

Kopuzņēmuma ITI finanšu saistības 
nepārsniedz tā budžetā pieejamo vai tā 
dalībnieku atvēlēto finanšu līdzekļu 
apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kāds no kopuzņēmuma IMI2 biedriem 
nav izpildījis saistības attiecībā uz tā 
saskaņoto finansiālo ieguldījumu, 
izpilddirektors par to informē rakstiski un 
nosaka saprātīgu laikposmu, kurā 
neizpildītās saistības izpilda. Ja noteiktajā 
laikposmā saistības netiek izpildītas, 
izpilddirektors sasauc Valdes sēdi, lai 
lemtu par to, vai atsaukt saistību 
nepildītāja dalību vai īstenot citus 
pasākumus, līdz neizpildītās saistības tiek 
izpildītas. Sākotnēji Valde var apturēt visu 
to biedru balsstiesības, kuri nav izpildījuši 
saistības, tiklīdz tie ir uzklausīti un viņiem 
ir dota iespēja atrisināt šo jautājumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma IMI2 pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 235
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma IMI2 pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmums IMI2 katru gadu ziņo 
Komisijai saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu.

3. Kopuzņēmums IMI2 katru gadu ziņo 
Komisijai un budžeta iestādēm.

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

Or. en

Grozījums Nr. 237
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma IMI2 pārskatus pārbauda 
neatkarīga revīzijas struktūra, kā noteikts
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktā.

4. Kopuzņēmuma IMI2 pārskatus pārbauda 
Revīzijas palāta budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras ietvaros. 
Veicot pārbaudi, Revīzijas palāta ņem 
vērā tādas neatkarīgas revīzijas struktūras 
secinājumus, kurai ir jāsniedz atzinums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma IMI2 pārskatus pārbauda 
neatkarīga revīzijas struktūra, kā noteikts 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktā.

4. Kopuzņēmuma IMI2 pārskatus pārbauda 
Revīzijas palāta saskaņā ar Līguma 
287. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Revīzijas palāta sagatavo īpašu gada 
ziņojumu par kopuzņēmumu IMI2.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde var pieņemt
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tā 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem,
struktūrām un personālu. Minētajos 
noteikumos paredz prasību Valdes sastāvā 
esošo dalībnieku pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

2. Kopuzņēmuma ITI Valde pieņem
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tā 
dalībniekiem, struktūrām un personālu. 
Minētajos noteikumos paredz prasību 
Valdes un zinātniskās komitejas sastāvā 
esošajiem pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta. It sevišķi šajos 
noteikumos precizē datus, kas ir 
jāpublisko profesionālo darbību, 
finansiālās ieinteresētības un interešu 
konfliktu pilnīgā deklarācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde var pieņemt 2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde pieņem
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noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tā 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem, 
struktūrām un personālu. Minētajos 
noteikumos paredz prasību Valdes sastāvā 
esošo dalībnieku pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tā 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem, 
struktūrām un personālu. Minētajos 
noteikumos paredz prasību Valdes sastāvā 
esošo dalībnieku pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde var pieņemt
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tā 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem, 
struktūrām un personālu. Minētajos 
noteikumos paredz prasību Valdes sastāvā 
esošo dalībnieku pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde pieņem
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tā 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem, 
struktūrām un personālu. Minētajos 
noteikumos paredz prasību Valdes sastāvā 
esošo dalībnieku pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpieņem noteikumi par dalībnieku, asociēto partneru, struktūru un darbinieku interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldību. Tā nedrīkst būt vienīgi iespēja.

Grozījums Nr. 243
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 21. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopuzņēmumu IMI2 likvidē šīs regulas 1. Kopuzņēmumu ITI likvidē šīs regulas 
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1. pantā minētā laikposma beigās. 1. pantā minētā laikposma beigās vai 
gadījumā, ja novērtējums liecina, ka nav 
sasniegti uzņēmuma mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 21. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Likvidējot kopuzņēmumu IMI2, tā 
aktīvus izmanto, lai segtu tā saistības un 
izdevumus, kas saistīti ar tā likvidāciju. 
Visu atlikumu sadala starp dalībniekiem 
likvidācijas brīdī proporcionāli to 
finansiālajam ieguldījumam kopuzņēmumā 
IMI2. Visu šādu atlikumu, kas iedalīts 
Savienībai, ieskaita atpakaļ Savienības
budžetā.

4. Likvidējot kopuzņēmumu IMI2, tā 
aktīvus izmanto, lai segtu tā saistības un 
izdevumus, kas saistīti ar tā likvidāciju. 
Visu atlikumu sadala starp dalībniekiem 
likvidācijas brīdī proporcionāli to 
finansiālajam ieguldījumam kopuzņēmumā 
IMI2. Visu šādu atlikumu, kas iedalīts 
Savienībai, ieskaita atpakaļ Savienības 
budžeta īpašajā programmā, ar kuru 
īsteno pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”.

Or. fr

Pamatojums

Ja rodas pārpalikums, tas loģiski ir jāatgriež pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 245
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 21. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Jebkādus pētniecības rezultātus 
piedēvē Eiropas Farmācijas uzņēmumu 
un apvienību federācijai (turpmāk 
“EFPIA”).

Or. fr
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Pamatojums

Tā kā jebkādu rezultātu zinātniskā izcelsme ir EFPIA, pēc IMI2 likvidēšanas tai ir jābūt šo 
rezultātu īpašumtiesībām.


