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Grozījums Nr. 25
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. atzinīgi novērtē grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
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



PE524.773v01-00 4/52 AM\1012281LV.doc

LV

Grozījums Nr. 27
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulā (ES) Nr. …/2013, ar
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”6, ir noteikts mērķis 
sasniegt lielāku ietekmi, apvienojot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
privātā sektora partnerībās tajās 
būtiskākajās jomās, kurās pētniecība un 
inovācija varētu veicināt Savienības 
vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. ES var iesaistīties 
minētajās partnerībās, veicot finansiālus 
ieguldījumus kopuzņēmumos, kas
izveidoti, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 187. pantu, 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulā (ES) Nr. …/2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”6, ir noteikts mērķis 
sasniegt lielāku ietekmi, apvienojot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
privātā sektora partnerībās tajās 
būtiskākajās jomās, kurās pētniecība un 
inovācija varētu veicināt Savienības 
vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu, privāto ieguldījumu īpatsvara 
palielināšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Minēto partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām jābūt 
atbildīgām par savu mērķu sasniegšanu, 
un tās būtu jāsaskaņo ar Savienības 
stratēģiskajiem mērķiem pētniecības, 
attīstības un inovāciju jomā. Šādu 
partnerību pārvaldībai un darbībai 
vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, 
efektīvai un lietderīgai, un būtu jādod 
iespēja tajās piedalīties plašam 
ieinteresētu personu lokam, kas darbojas 
savās specifiskajās jomās. ES var 
iesaistīties minētajās partnerībās, veicot 
finansiālus ieguldījumus kopuzņēmumos, 
kas izveidoti, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 187. pantu, 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK.

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

6 OV [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en
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Ar šo papildinājumu uzsver nozīmīgos principus, par kuriem vienojās sarunās par 
„Apvārsnis 2020” attiecībā uz KTI un to, kas tām būtu jāsniedz.

Grozījums Nr. 28
Christian Ehler

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”7, kopuzņēmumiem, kas 
ir izveidoti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK saskaņā ar Lēmumā 
(ES) Nr. […]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem, būtu jāpiešķir papildu 
atbalsts. Prioritāte, kas attiecas uz vadošo 
lomu rūpniecībā, ir vērsta uz diviem 
konkrētiem darbību virzieniem 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā: “mikroelektronika un 
nanoelektronika” un “jauna komponentu 
un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde”. Iegultās 
datorsistēmas (ARTEMIS) un 
nanoelektroniku (ENIAC) būtu jāapvieno 
vienā ierosmē.

(5) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko 
izveido “Apvārsnis 2020”, un Padomes 
2013. gada […] Lēmumu (ES) 
Nr. […]/2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”7, kopuzņēmumiem, kas 
ir izveidoti atbilstīgi pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” un saskaņā ar minētajā 
regulā un Lēmumā (ES) Nr. […]/2013 
paredzētajiem nosacījumiem. Prioritāte, 
kas attiecas uz vadošo lomu rūpniecībā, ir 
vērsta uz diviem konkrētiem darbību 
virzieniem informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā: “mikroelektronika un 
nanoelektronika” un “jauna komponentu 
un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde”. Iegultās
datorsistēmas (ARTEMIS) un 
nanoelektroniku (ENIAC) būtu jāapvieno 
vienā ierosmē.

__________________ __________________
7 OV [īpašā programma, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”].

7 OV [īpašā programma, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, kas ir svarīga, 
lai pierādītu atbilstību pamatprogrammas 19. pantam un tajā noteiktajiem principiem.
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Grozījums Nr. 29
Dimitrios Droutsas

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"7, kopuzņēmumiem, kas 
ir izveidoti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK saskaņā ar Lēmumā 
(ES) Nr. […]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem, būtu jāpiešķir papildu
atbalsts. Prioritāte, kas attiecas uz vadošo 
lomu rūpniecībā, ir vērsta uz diviem 
konkrētiem darbību virzieniem 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā: “mikroelektronika un 
nanoelektronika” un “jauna komponentu 
un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde”. Iegultās 
datorsistēmas (ARTEMIS) un 
nanoelektroniku (ENIAC) būtu jāapvieno 
vienā ierosmē.

(5) Saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un Padomes 2013. gada 
[…] Lēmumu (ES) Nr. […]/2013 papildu
atbalstu var piešķirt kopuzņēmumiem, kas 
ir izveidoti atbilstīgi pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020”, jo īpaši tās 25. pantā, 
paredzētajiem nosacījumiem un saskaņā 
ar pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”
paredzētajiem pamatprincipiem, jo īpaši 
principiem attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību un brīvu piekļuvi. Prioritāte, 
kas attiecas uz vadošo lomu rūpniecībā, ir 
vērsta uz diviem konkrētiem darbību 
virzieniem informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā: “mikroelektronika un 
nanoelektronika” un “jauna komponentu 
un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde”. Iegultās 
datorsistēmas (ARTEMIS) un 
nanoelektroniku (ENIAC) būtu jāapvieno 
vienā ierosmē.

__________________
7 OV [īpašā programma, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”].

Or. en

Grozījums Nr. 30
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Neierobežojot šīs regulas 11. panta 
1. punktā minēto starpposma novērtējumu 
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un saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 32. pantu, attiecībā uz
kopīgām tehnoloģiju ierosmēm, kas ir 
īpašs finansējuma instruments, būtu 
jāveic padziļināts starpposma 
novērtējums, kurā būtu jāietver to 
atklātības, pārredzamības, efektivitātes un 
lietderības analīze.

Or. en

Pamatojums

Pielāgo „Apvārsnis 2020” pamatregulas 32. pantam.

Grozījums Nr. 31
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai kopuzņēmums ECSEL sasniegtu 
savus mērķus, tam finansiālais atbalsts 
būtu jāsniedz galvenokārt dotāciju veidā, to 
piešķirot dalībniekiem, kuri atsaucas uz 
atklātiem pamatotiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā. 
Šāds finansiālais atbalsts jāvērš uz 
pierādītām neveiksmēm tirgū, kas rada 
šķēršļus attiecīgās programmas izstrādei, 
un jānodrošina stimulējoša ietekme, mainot 
saņēmēja uzvedību.

(19) Lai kopuzņēmums ECSEL sasniegtu 
savus mērķus, tam finansiālais atbalsts 
būtu jāsniedz galvenokārt dotāciju veidā, to 
piešķirot dalībniekiem, kuri atsaucas uz 
atklātiem pamatotiem uzaicinājumiem 
iesniegt piedāvājumus konkursa kārtībā, 
vienlaikus paturot prātā samazinātu 
administratīvo slogu, lai veicinātu 
piekļuvi finansiālajam atbalstam. Šāds 
finansiālais atbalsts jāvērš uz pierādītām 
neveiksmēm tirgū, kas rada šķēršļus 
attiecīgās programmas izstrādei, un 
jānodrošina stimulējoša ietekme, mainot 
saņēmēja uzvedību.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda atbilstīgi pareizas finanšu 
pārvaldības principam un attiecīgajiem 
noteikumiem par netiešo pārvaldību, kas ir 
paredzēti Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 un Komisijas 2012. gada 
29. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 piemērošanas noteikumiem.14

(22) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda atbilstīgi pareizas finanšu 
pārvaldības principam un attiecīgajiem 
noteikumiem par netiešo pārvaldību, kas ir 
paredzēti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 1.–4. punktā un 
Komisijas 2012. gada 29. oktobra 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
piemērošanas noteikumiem.14

__________________ __________________
14 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp. 14 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijas iekšējam revidentam ir 
tādas pašas pilnvaras attiecībā uz 
kopuzņēmumu ECSEL, kādas viņam ir 
attiecībā uz Komisiju.

(25) Komisijas iekšējam revidentam ir 
tādas pašas pilnvaras attiecībā uz 
kopuzņēmumu ECSEL, kādas viņam ir 
attiecībā uz Komisiju. Tas pats attiecas uz 
Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas 
Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar Līguma 287. panta svītrots
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1. punktu Savienības izveidoto struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides aktā var būt 
paredzēts aizliegums Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūru, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu minētās regulas 209. pantā 
paredzēto struktūru pārskati ir
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kura sniedz atzinumu, cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Vajadzība novērst divkāršu pārskatu 
pārbaudi pamato noteikumu, kam 
atbilstīgi Revīzijas palātai nebūtu 
jāpārbauda kopuzņēmuma ECSEL 
pārskati.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides aktā var būt 
paredzēts aizliegums Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūru, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu minētās regulas 209. pantā 
paredzēto struktūru pārskati ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kura sniedz atzinumu, cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Vajadzība novērst divkāršu pārskatu 
pārbaudi pamato noteikumu, kam 
atbilstīgi Revīzijas palātai nebūtu 
jāpārbauda kopuzņēmuma ECSEL 

svītrots
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pārskati.

Or. de

Grozījums Nr. 36
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar Līguma 287. panta
1. punktu Savienības izveidoto struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides aktā var būt 
paredzēts aizliegums Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūru, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu minētās regulas 209. pantā 
paredzēto struktūru pārskati ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kura sniedz atzinumu, cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Vajadzība novērst divkāršu pārskatu 
pārbaudi pamato noteikumu, kam 
atbilstīgi Revīzijas palātai nebūtu 
jāpārbauda kopuzņēmuma ECSEL 
pārskati.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka kopuzņēmuma ECSEL pārskati būtu jāpakļauj Revīzijas palātas 
pārbaudei, lai nodrošinātu tiešu ieskatu KTI darbībās.

Grozījums Nr. 37
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides aktā var būt 
paredzēts aizliegums Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūru, biroju vai aģentūru 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu minētās regulas 
209. pantā paredzēto struktūru pārskati ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas struktūrai, 
kura sniedz atzinumu, cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. Vajadzība 
novērst divkāršu pārskatu pārbaudi 
pamato noteikumu, kam atbilstīgi
Revīzijas palātai nebūtu jāpārbauda 
kopuzņēmuma ECSEL pārskati.

(26) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides aktā var būt 
paredzēts aizliegums Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūru, biroju vai aģentūru 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu minētās regulas 
209. pantā paredzēto struktūru pārskati ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas struktūrai, 
kura sniedz atzinumu, cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. 
Neatkarīgi no iepriekš minētā atzinuma,
kas neparedz revīziju, Revīzijas palātai 
tomēr būtu jāpārbauda kopuzņēmuma 
ECSEL pārskati.

Or. fr

Pamatojums

Nav pietiekama pamata uz kopuzņēmuma ECSEL pārskatiem neattiecināt Revīzijas palātas 
pārbaudes. Atzinums, kaut arī to sniedz neatkarīga revīzijas iestāde, nav revīzija, kas ļauj 
trešām personām, proti, Eiropas Savienībai un Eiropas Parlamentam, pietiekami 
pārliecināties, ka pārskati atbilst uzņēmuma reālajai situācijai un ka pamatā esošie darījumi 
ir likumīgi un pareizi.

Grozījums Nr. 38
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Neierobežojot 11. pantā minēto 
starpposma izvērtējumu un saskaņā ar 
“Apvārsnis 2020” regulas 26. pantu 
kopīgas tehnoloģiju ierosmes, kas ir īpašs 
“Apvārsnis 2020” finansējuma 
instruments, būtu jāpakļauj padziļinātam 
starpposma novērtējumam, kurā cita 
starpā būtu jāietver to atklātības, 
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pārredzamības un lietderības analīze.

Or. en

Pamatojums

Šī atsauce ir nepieciešama, lai ņemtu vērā sarunu par „Apvārsnis 2020” iznākumu. Tas 
ataino vēl vienu svarīgu aspektu, ko Parlamentam izdevās iekļaut „Apvārsnis 2020” regulas 
26. pantā.

Grozījums Nr. 39
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Kopuzņēmuma ECSEL darbībai ir 
jābūt pārredzamai, sniedzot visu atbilstošo 
informāciju attiecīgajām iestādēm, kā arī 
attiecīgi veicinot tā darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Kopuzņēmumi ENIAC un ARTEMIS 
tika izveidoti, lai darbotos laikposmā līdz 
2017. gada 31. decembrim. Pāreja no 
kopuzņēmumiem ENIAC un ARTEMIS uz 
kopuzņēmumu ECSEL būtu jāsaskaņo un 
jāsinhronizē ar pāreju no Septītās 
pamatprogrammas uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, lai nodrošinātu optimālu 
pētniecībai pieejamā finansējuma 
izmantojumu. Lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību un skaidrību, būtu jāatceļ 
Padomes Regula (EK) Nr. 72/2008 un 

(28) Kopuzņēmumi ENIAC un ARTEMIS 
tika izveidoti, lai darbotos laikposmā līdz 
2017. gada 31. decembrim. Pāreja no 
kopuzņēmumiem ENIAC un ARTEMIS uz 
kopuzņēmumu ECSEL būtu jāsaskaņo un 
jāsinhronizē ar pāreju no Septītās 
pamatprogrammas uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, lai nodrošinātu optimālu 
pētniecībai pieejamā finansējuma 
izmantojumu, tomēr izvairoties no 
grozījumiem vai izmaiņām ENIAC un 
ARTEMIS noteikumos. Lai nodrošinātu 
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Regula (EK) Nr. 74/2008 un jāparedz 
pārejas noteikumi.

tiesisko noteiktību un skaidrību, būtu 
jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 72/2008 
un Regula (EK) Nr. 74/2008 un jāparedz 
pārejas noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka, ja ir palikušas nepaveiktas ENIAC vai ARTEMIS darbības, tās ir jāveic 
atbilstoši „vecajam” ENIAC vai ARTEMIS noteikumu kopumam, taču, veicot ECSEL 
darbības, ir jāņem vērā „jaunais” noteikumu kopums. Tā kā tas ir pietiekami apgrūtinoši, no 
2014. gada līdz 2017. gadam nedrīkst veikt nekādus grozījumus vai izmaiņas trijos noteikumu 
kopumos.

Grozījums Nr. 41
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Ņemot vērā “Apvārsnis 2020” 
vispārīgo mērķi panākt, ka Eiropas 
pētniecības un inovāciju finansējums 
kopumā ir vienkāršāks un saskaņotāks, 
kopuzņēmumiem ir jāizvairās no dažādu 
“Apvārsnis 2020” paredzētu noteikumu 
kopumu piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Ņemot vērā “Apvārsnis 2020” 
vispārīgo mērķi panākt, ka Eiropas 
pētniecības un inovāciju finansējums 
Eiropas līmenī kopumā ir vienkāršāks un 
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saskaņotāks, visu “Apvārsnis 2020” 
finansēto publisko-privāto partnerību 
ilgums ir jāsaskaņo ar pamatprogrammas 
ilgumu, lai izvairītos no tā, ka vienlaikus 
ir spēkā dažādi noteikumu kopumi, kā arī 
no turpmāka attiecīga papildu 
administratīvā sloga dalībniekiem un 
Eiropas iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Lai palīdzētu izbeigt pētniecības un 
inovāciju nodalīšanu Eiropā, ir jāattīsta 
papildinošas un ciešas sinerģijas, 
izmantojot struktūrfondus. Kad vien 
iespējams, tiks veicināta abu instrumentu 
savstarpējā izmantojamību. Tiks stimulēts 
kumulatīvais vai kombinētais
finansējums. Saistībā ar šo pasākumu 
mērķis būs pilnīgi izmantot Eiropas 
talantu kopfonda potenciālu un tādējādi 
optimizēt pētniecības un inovāciju 
ekonomisko un sociālo ietekmi, un tie 
skaidri papildinās politikas virzienus un 
darbības saistībā ar Kohēzijas politikas 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Ņemot vērā pamata pētniecības 
nozīmi jaunu ideju radīšanā, kas veicina 
turpmākas inovācijas, aicina sniegt 
ierosinājumus pētniecības un attīstības 
sadarbības projektiem IKT un 
nanotehnoloģiju pētniecības jomā 
saskaņā ar “Apvārsnis 2020” papildus un 
vienlaikus ar kopuzņēmuma ECSEL 
darbībām, jo īpaši saistībā ar pētniecību 
1.–4. tehnoloģiskās gatavības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar „Apvārsnis 2020” regulu KTI pētniecības un attīstības darbības būtu jāiekļauj 
parastajos uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus „Apvārsnis 2020” darba programmās. 
ECSEL gadījumā sadarbīgā pētniecība būtu jāveic vienlaikus ar ECSEL darbībām zemākajos 
TGL, lai panāktu lielāku universitāšu un MVU iesaistīšanu ES finansētā IKT un 
nanotehnoloģiju pētniecībā, lai nodrošinātu pareizu līdzsvaru starp zemākajiem un 
augstākajiem TGL, lai izveidotu konkurētspējīgu pētniecības vidi un veicinātu turpmākas 
inovācijas.

Grozījums Nr. 45
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
28.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28c) Ir jāveic pasākumi, kas veicinātu 
MVU, universitāšu un pētniecības centru 
dalību. Saistībā ar šo ir jānosaka un 
jānovērš šķēršļi, ar kuriem saskaras 
programmas jaunie dalībnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
28.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28c) Ņemot vērā paredzētās sinerģijas 
starp “Apvārsnis 2020” un 
struktūrfondiem, kā arī attiecīgajām valsts 
un reģionālām pētniecības un attīstības 
finansēšanas programmām, Savienības 
reģioni būtu jāmudina aktīvi veicināt 
kopuzņēmuma ECSEL darbības, 
piemēram, finansiāli atbalstot attiecīgo 
pētniecības infrastruktūru, sagatavojot 
ierosinājumus, izmantojot pētījumu 
rezultātus vai izplatot tīmeklī attiecīgo 
dalībnieku darbības, lai pastiprinātu 
ECSEL darbību ietekmi vietējā līmenī un 
to potenciālu attiecībā uz darbavietu 
radīšanu un izaugsmes veicināšanu 
reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments panāca jauna panta iekļaušanu „Apvārsnis 2020” pamatregulā, kurā ir 
skaidri pieprasītas labākas sinerģijas starp „Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem. Šajā 
saistībā KTI nedrīkst būt izņēmums. Reģioni ir jāmudina veicināt to darbības, jo īpaši, ņemot 
vērā to milzīgo potenciālu stiprināt reģionālās kopas.

Grozījums Nr. 47
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
“Elektroniskie komponenti un sistēmas 
Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”, uz 
laikposmu līdz 2024. gada 31. decembrim 
tiek izveidots kopuzņēmums (turpmāk —
kopuzņēmums ECSEL) Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 187. panta 
izpratnē.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
“Elektroniskie komponenti un sistēmas 
Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”, uz 
laikposmu līdz 2020. gada 31. decembrim 
tiek izveidots kopuzņēmums (turpmāk —
kopuzņēmums ECSEL) Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 187. panta 
izpratnē.
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Or. en

Pamatojums

Tas, ka pastāv divas KTI paaudzes, kas izdod uzaicinājumus (ar dažādiem dalībniekiem, 
noteikumiem, budžetiem), rada administratīvās izmaksas, sarežģī ES pētniecības finansēšanu 
un slēpj faktisko finansējuma apmēru, kas tiek iztērēts katru gadu. Tāpēc KTI darbības ilgums 
būtu jāpielāgo „Apvārsnis 2020” un turpmāko programmu darbības ilgumam. Īsāks ECSEL 
darbības laiks arī ļauj kopuzņēmumam tikt galā ar samazinātu budžetu, nepārskatot plānotās 
darbības.

Grozījums Nr. 48
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošināt elektronisko komponentu un 
sistēmu pieejamību galvenajiem tirgiem un 
sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanai ar 
mērķi saglabāt Eiropas vadošo pozīciju 
tehnoloģiju attīstības jomā, pārvarēt plaisu 
starp pētniecību un tās rezultātu 
izmantošanu, nostiprināt inovācijas spēju, 
kā arī nodrošināt ekonomikas un 
nodarbinātības izaugsmi Savienībā;

c) veicināt elektronisko komponentu un 
sistēmu pieejamību galvenajiem tirgiem un 
sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanai ar 
mērķi saglabāt Eiropas vadošo pozīciju 
tehnoloģiju attīstības jomā, pārvarēt plaisu 
starp pētniecību un tās rezultātu 
izmantošanu, nostiprināt inovācijas spēju, 
kā arī nodrošināt ekonomikas un 
nodarbinātības izaugsmi Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņot stratēģijas ar dalībvalstīm, lai 
piesaistītu privātos ieguldījumus un 
palielinātu publiskā atbalsta efektivitāti, 
novēršot centienu nevajadzīgo dublēšanos 
un sadrumstalotību, kā arī atvieglojot 

d) atbalstīt stratēģijas ar dalībvalstīm 
saskaņošanu, lai piesaistītu privātos 
ieguldījumus un palielinātu publiskā 
atbalsta efektivitāti, novēršot centienu 
nevajadzīgo dublēšanos un 
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pētniecībā un inovācijā iesaistīto 
dalībnieku līdzdalību;

sadrumstalotību, kā arī atvieglojot 
pētniecībā un inovācijā iesaistīto 
dalībnieku līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saglabāt un palielināt pusvadītāju un 
viedo sistēmu ražošanas spēju Eiropā, 
tostarp vadošo lomu ražošanas aprīkojuma 
un materiālu apstrādes jomā;

e) veicināt pusvadītāju un viedo sistēmu 
ražošanas spējas palielināšanos Eiropā, 
tostarp vadošās pozīcijas palielināšanos
ražošanas aprīkojuma un materiālu 
apstrādes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt vadošo pozīciju 
projektēšanas un sistēmu, tostarp iegulto 
tehnoloģiju, inženiertehniskās izstrādes 
jomā;

f) atbalstīt ES vadošo pozīciju 
projektēšanas un sistēmu, tostarp iegulto 
tehnoloģiju, inženiertehniskās izstrādes 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) visām ieinteresētajām personām 
nodrošināt piekļuvi pasaules līmeņa 
infrastruktūrai, kas paredzēta elektronisko 
komponentu, kā arī iegulto/kiberfizisko un 
viedo sistēmu projektēšanai un ražošanai;

g) visām ieinteresētajām personām veicināt
piekļuvi pasaules līmeņa infrastruktūrai, 
kas paredzēta elektronisko komponentu, kā 
arī iegulto/kiberfizisko un viedo sistēmu 
projektēšanai un ražošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Dimitrios Droutsas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) visām ieinteresētajām personām 
nodrošināt piekļuvi pasaules līmeņa 
infrastruktūrai, kas paredzēta elektronisko 
komponentu, kā arī iegulto/kiberfizisko un 
viedo sistēmu projektēšanai un ražošanai;

g) visām ieinteresētajām personām 
nodrošināt piekļuvi pasaules līmeņa 
infrastruktūrai, kas paredzēta elektronisko 
komponentu, kā arī iegulto/kiberfizisko un 
viedo sistēmu projektēšanai un ražošanai; 
veicināt mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) iesaistīšanu tā darbībās saskaņā 
ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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mērķiem;

Or. en

Pamatojums

(Saskaņošana ar „Apvārsnis 2020” pamatregulas 18. pantu)

Grozījums Nr. 55
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) izveidot dinamisku ekosistēmu, iesaistot 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), 
nostiprinot pastāvošos klasterus un 
atbalstot jaunu klasteru izveidi jaunās 
daudzsološās jomās.

h) veicināt dinamisku ekosistēmu, iesaistot 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), 
nostiprinot pastāvošos klasterus un 
atbalstot jaunu klasteru izveidi jaunās 
daudzsološās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mikroelektronikas un nanoelektronikas 
projektēšanas tehnoloģijas, process un 
integrācija, aprīkojums un materiāli, īpašu 
uzmanību veltot miniaturizācijai, 
diversifikācijai un diferenciācijai, 
neviendabīgai integrācijai;

a) mikroelektronikas un nanoelektronikas 
projektēšanas tehnoloģijas, process un 
integrācija, aprīkojums un materiāli, īpašu 
uzmanību veltot miniaturizācijai, 
decentralizētiem uzticības veicinātājiem,
diversifikācijai un diferenciācijai, 
neviendabīgai integrācijai;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) programmatūras un/vai kontrolietilpīgu 
iegultu/kiberfizisku sistēmu procesi, 
metodes, rīki un platformas, etalonprojekti 
un arhitektūra, pievēršoties netraucētai 
savienojamībai un sadarbspējai, 
funkcionālajam drošumam, augstai 
izmantojamībai, profesionālo un patērētāju 
tipa lietojumprogrammu drošībai, kā arī 
savienotajiem pakalpojumiem;

b) programmatūras un/vai kontrolietilpīgu 
iegultu/kiberfizisku sistēmu procesi, 
metodes, rīki un platformas, etalonprojekti 
un arhitektūra, pievēršoties netraucētai 
savienojamībai un sadarbspējai, 
funkcionālajam drošumam, atvērtam 
avotam, augstai izmantojamībai, 
profesionālo un patērētāju tipa 
lietojumprogrammu drošībai, kā arī 
savienotajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) daudzdisciplināras pieejas viedajām 
sistēmām, ko atbalsta attīstība vienotas 
projektēšanas un progresīvas ražošanas 
jomā, lai īstenotu pašpietiekamas un 
pielāgojamas viedās sistēmas, kam ir 
sarežģītas saskarnes un kas nodrošina 
kompleksas funkcijas, kuru pamatā ir, 
piemēram, netraucēta devēja, iedarbinātāja, 
apstrādes, energoapgādes un tīklu izveides 
funkciju integrēšana.

c) daudzdisciplināras pieejas viedajām 
sistēmām, ko atbalsta attīstība vienotas
projektēšanas un progresīvas ražošanas 
jomā, lai īstenotu pašpietiekamas un 
pielāgojamas viedās sistēmas, kam ir 
vienkāršas lietotāja saskarnes un kas 
nodrošina kompleksas funkcijas, kuru 
pamatā ir, piemēram, netraucēta devēja, 
iedarbinātāja, apstrādes, energoapgādes un 
tīklu izveides funkciju integrēšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Darbību joma

1. Lai sasniegtu 2. pantā noteiktos 
mērķus, ECSEL pētniecības programma 
var finansēt pētniecības un attīstības 
darbības 2.–6. tehnoloģiskās gatavības 
līmenī.
2. Ja ECSEL pētniecības programmā ir 
paredzētas darbības inovāciju jomā 7. un 
8. tehnoloģiskās gatavības līmenī, netiešo 
darbību finansējuma likmes samazina 
saskaņā ar Dalības noteikumu 
[22. pantu].

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir paredzēts, lai precizētu kopuzņēmuma ECSEL darbību jomu, jo īpaši attiecībā uz 
TGL, kas ir ietverti tā pētniecības programmā. RFP arī aicina vairāk ņemt vērā TGL 
jēdzienu, nosakot finansējuma apmērus, kas ir paredzēti šajā pantā saistībā ar netiešām 
darbībām izmantotā finansējuma likmēm.

Grozījums Nr. 60
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmuma ECSEL administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1 215 255 000. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas īpašajai 

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) dalībvalstu
apropriācijas, kopuzņēmuma ECSEL 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 1 215 255 000. 
Ieguldījumu izmaksā no Savienības 
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programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020). Budžeta izpildi attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu uztic 
kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantā minētā struktūra atbilstīgi 
minētās regulas 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktam, 60. un 
61. pantam.

vispārējā budžeta apropriācijām, kas ir 
piešķirtas īpašajai programmai, ar kuru 
īsteno pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020). Budžeta izpildi attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu uztic 
kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantā minētā struktūra atbilstīgi 
minētās regulas 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktam, 60. un 
61. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmuma ECSEL administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1 215 255 000. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas īpašajai 
programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020). Budžeta izpildi attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu uztic 
kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantā minētā struktūra atbilstīgi 
minētās regulas 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktam, 60. un 
61. pantam.

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmuma ECSEL administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1 063 348 200. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas īpašajai 
programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020). Budžeta izpildi attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu uztic 
kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantā minētā struktūra atbilstīgi 
minētās regulas 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktam, 60. panta 1.–
4. punktam un 61. pantam.

Or. en

Pamatojums

Kopuzņēmuma ECSEL budžets ir jāsamazina par 12,5 %, tā kā ir samazināts 
„Apvārsnis 2020” finansējums DFS, lai neapdraudētu jutīgo līdzsvaru starp finansējumu 
sadarbīgajai pētniecībai IKT un nanotehnoloģiju jomā un finansējumu KTI. Tas pats 
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samazinājums ir jāattiecina uz KTI. Vienlaikus ECSEL darbības ilgums ir jāsamazina par 4 
gadiem, paredzot atjaunota budžeta sagatavošanu nākamajā DFS pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 62
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Deleģēšanas nolīgums, kas minēts 
2. punktā, attiecas uz elementiem, kas 
noteikti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 3. punktā, 60. un 
61. pantā un Komisijas Deleģētās regulas 
(ES) Nr. 1268/2012 40. pantā, kā arī cita 
starpā uz turpmāk norādītajiem 
elementiem:

3. Deleģēšanas nolīgums, kas minēts 
2. punktā, attiecas uz elementiem, kas 
noteikti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 3. punktā, 
60. panta 1.–4. punktā un 61. pantā un 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 40. pantā, kā arī cita starpā 
uz turpmāk norādītajiem elementiem:

Or. en

Grozījums Nr. 63
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) , kā norādīts Regulas (ES) Nr. …/2013 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
22. pantā;

d) kārtību attiecībā uz tādas informācijas 
sniegšanu, kas ir nepieciešama, lai 
Komisija varētu izpildīt izplatīšanas un 
ziņošanas pienākumus, kā norādīts 
Regulas (ES) Nr. …/2013 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
22. pantā, tostarp pilnīgu informāciju par 
visiem priekšlikumiem un dotācijas
nolīgumiem un to partneriem, kurus ir 
paredzēts iekļaut starptautiskajā 
“Apvārsnis 2020” datubāzē ECORDA;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmums ECSEL pieņem īpašus 
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].

Neatkarīgi no šīs regulas 12. panta 
kopuzņēmums ECSEL pieņem īpašus 
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. 65
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu valde pieņem lēmumu, kas 
pamatots ar Civildienesta noteikumu
2. panta 1. punktu un Savienības pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 
6. pantu, attiecīgās iecēlējinstitūcijas 
pilnvaras deleģējot izpilddirektoram un 
definējot nosacījumus šāda pilnvaru 
deleģējuma apturēšanai. Izpilddirektors ir 
pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu valde pieņem lēmumu, kas 
pamatots ar Civildienesta noteikumu 
2. panta 1. punktu un Savienības pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 
6. pantu, attiecīgās iecēlējinstitūcijas 
pilnvaras deleģējot izpilddirektoram un 
definējot nosacījumus šāda pilnvaru 
deleģējuma apturēšanai. Izpilddirektors ir 
pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk. 
Nākamajā valdes sanāksmē viņš ziņo par 
šo pilnvaru deleģēšanu vai 
tālākdeleģēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Par pilnvaru deleģēšanu ir jāziņo jebkurā gadījumā.
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Grozījums Nr. 66
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma apstākļos valde var nolemt uz 
laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru 
deleģējumu izpilddirektoram un pilnvaru 
tālākdeleģējumu, ko veicis izpilddirektors, 
un īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam 
no saviem biedriem vai kopuzņēmuma 
ECSEL darbiniekam, kurš nav 
izpilddirektors.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valde ir pilnvarota iecelt un atcelt izpilddirektoru. Ja izņēmuma iemesli traucē tās uzdevumu 
izpildei un nedarbojas arī pilnvaru tālāknodošana, valde ieceļ jaunu izpilddirektoru.

Grozījums Nr. 67
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma apstākļos valde var nolemt uz 
laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru 
deleģējumu izpilddirektoram un pilnvaru 
tālākdeleģējumu, ko veicis izpilddirektors, 
un īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam no 
saviem biedriem vai kopuzņēmuma 
ECSEL darbiniekam, kurš nav 
izpilddirektors.

Valde ar pamatotu lēmumu var uz laiku
apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru 
deleģējumu izpilddirektoram un pilnvaru 
tālākdeleģējumu, ko veicis izpilddirektors, 
un īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam no 
saviem biedriem vai kopuzņēmuma 
ECSEL darbiniekam, kurš nav 
izpilddirektors.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 68
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz kopuzņēmumu ECSEL un tā 
personālu attiecas Protokols par Eiropas 
Savienības privilēģijām un imunitāti.

Uz kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoru 
un valdes locekļiem attiecas Protokols par 
Eiropas Savienības privilēģijām un 
imunitāti.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 69
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārpuslīgumiskās atbildības gadījumā 
saskaņā ar vispārīgiem principiem, kas ir 
kopēji visu dalībvalstu tiesību aktiem, 
kopuzņēmums ECSEL atlīdzina jebkādus 
zaudējumus, ko, pildot pienākumus, ir 
nodarījuši tā darbinieki.

2. Ārpuslīgumiskās atbildības gadījumā 
saskaņā ar vispārīgiem principiem, kas ir 
kopēji visu dalībvalstu tiesību aktiem, 
kopuzņēmums ECSEL atlīdzina jebkādus 
zaudējumus, ko, pildot pienākumus, ir 
nodarījuši tā darbinieki vai valdes locekļi.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) strīdos saistībā ar tādu zaudējumu 
atlīdzināšanu, ko, pildot pienākumus, ir 
nodarījuši kopuzņēmuma ECSEL 
darbinieki;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkuram jautājumam, kas nav 
aplūkots šajā regulā vai ES tiesību aktos, 
piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā 
atrodas kopuzņēmuma ECSEL mītne.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma ECSEL 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
privāto biedru, to sastāvā ietilpstošo tiesību 
subjektu un citu juridisko personu dalības 
un ieguldījumu līmeni netiešajās darbībās. 
Komisija šā novērtējuma secinājumus un 
savus komentārus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma ECSEL 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
privāto biedru, to sastāvā ietilpstošo tiesību 
subjektu un citu juridisko personu dalības 
un ieguldījumu līmeni netiešajās darbībās. 
Komisija šā novērtējuma secinājumus un 
savus komentārus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam. Kopuzņēmuma ECSEL 
starpposma novērtējums ir 
“Apvārsnis 2020” starpposma 
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novērtējuma daļa un to papildina.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ataino izmaiņas „Apvārsnis2020” regulas 26. pantā, kurā ir skaidri pateikts, ka 
KTI ir „Apvārsnis 2020” daļa un ir pakļauts tās starpposma novērtējumam.

Grozījums Nr. 73
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kopuzņēmuma ECSEL budžetu var 
pārskatīt starpposma pārskatīšanas laikā.

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no starpposma pārbaudes iznākuma un pienācīgi ņemot vērā visus citus atbilstošos 
faktorus ECSEL pamata tiesību aktā ir jāietver iespēja pieņemt ECSEL budžetu. Atsauce uz 
iespējamo budžeta pārskatīšanu starpposma pārskatīšanas laikā ir attiecīgi jāiekļauj arī citu 
kopuzņēmumu pamata aktos.

Grozījums Nr. 74
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Apstiprinājumu par kopuzņēmuma n 
gada budžeta izpildi līdz n + 2 gada 
15. maijam sniedz Eiropas Parlaments,
izskatījis šo budžetu un ņemdams vērā 
Padomes ieteikumu. Kopuzņēmuma 
finanšu noteikumos valde paredz budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūru; tā 
ņem vērā konkrētas pazīmes, kas izriet no 
kopuzņēmuma kā publiskā un privātā
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sektora partnerības būtības, jo īpaši no 
privātā sektora iemaksām budžetā.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprināšana
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā ECSEL ir daļa no 
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 ECSEL līdz n + 2 gada 
15. maijam sniedz Eiropas Parlaments, 
pamatojoties uz Padomes ieteikumu,
saskaņā ar procedūru, kas ir salīdzināma 
ar LESD 319. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 164. un 
165. pantā paredzēto procedūru, kā arī 
procedūru, kas ir paredzēta 
kopuzņēmuma ECSEL finanšu 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopuzņēmuma ECSEL 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 164.–166. pantā
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paredzēto procedūru, un pamatojoties uz 
Revīzijas palātas revīzijas ziņojumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai uz kopuzņēmumiem attiecinātu Eiropas Revīzijas palātas revīzijas un tās pašas 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras, ko Eiropas Parlamenta budžeta un politiskās 
kontroles veidā piemēro Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 77
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Divos mēnešos pēc katra finanšu gada 
beigām izpilddirektors iesniedz Eiropas 
Revīzijas palātai gada pārskatu un bilanci 
par iepriekšējo gadu. Revīzijas palāta veic 
revīziju uz vietas, pamatojoties uz 
iesniegtajiem dokumentiem.

Or. de

Grozījums Nr. 78
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 galīgo lēmumu.

Or. fr
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Pamatojums

Lai budžeta izpildes procedūra būtu uzticama, ir svarīgi, lai apstiprināšanas noraidījuma
gadījumā 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 savukārt pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību.

Grozījums Nr. 79
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kopuzņēmuma personāls, 
izpilddirektors un valdes locekļi 
nekavējoties paziņo OLAF par visiem 
krāpšanas gadījumiem, ko viņi 
pamanījuši, pildot savus amata 
pienākumus vai īstenojot pilnvaras, un 
tiem nav jāuzņemas nekāda turpmāka 
atbildība par šiem gadījumiem. Ja viņi 
nepilda šo pienākumu un nepaziņo OLAF 
par visiem viņiem zināmiem krāpšanas 
gadījumiem, viņi kļūst personīgi atbildīgi 
par to sekām.

Or. fr

Pamatojums

Krāpšanas apkarošanai jābūt Savienības prioritātei. Šī paziņošanas kārtība, kas jau ir spēkā 
vismaz vienā dalībvalstī, ir ļoti lietderīgs instruments šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 80
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde var 
pieņemt praktiskus noteikumus Regulas 

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde var 
pieņemt praktiskus noteikumus Regulas 
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(EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai. (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai, neradot 
administratīvu slogu tiem, kas mēģina 
īstenot ar regulu piešķirtās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
ECSEL, attiecas Regula (ES) Nr.... [dalības 
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020"]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu ECSEL uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešajām darbībām, kā 
norādīts statūtu 1. punkta a) apakšpunktā.

Uz netiešām darbībām, ko finansē 
kopuzņēmums ECSEL, attiecas Regula 
(ES) Nr.... [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] un 
Komisijas lēmumi attiecībā uz tās 
īstenošanu. Saskaņā ar minēto regulu 
kopuzņēmumu ECSEL uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešajām darbībām, kā 
norādīts statūtu 1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro, ka ir attiecināmi ne tikai Dalības noteikumi, bet arī attiecīgie 
īstenošanas akti, piemēram, noteikumi par iesniegšanas, izvērtēšanas, atlases, atlīdzības un 
pārbaudes kārtību. Saskaņā ar Dalības noteikumu 1. panta 1. punktu šie noteikumi attiecas 
tikai uz netiešām darbībām.

Grozījums Nr. 82
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā kopuzņēmuma ECSEL
darbības īpašās vajadzības, kopuzņēmums 



PE524.773v01-00 34/52 AM\1012281LV.doc

LV

ECSEL savos darba plānos var atkāpties 
no “Apvārsnis 2020” Dalības 
noteikumiem, ja šādas atkāpes ir 
nepieciešamas dalībvalstu iesaistīšanai 
kopuzņēmuma izveidē. Tomēr šādiem 
gadījumiem ir jābūt maksimāli 
ierobežotiem. Atkāpšanās no Dalības 
noteikumiem nedrīkstētu biedēt 
universitātes, bezpeļņas pētniecības 
organizācijas vai MVU no dalības un tā 
nedrīkstētu būt pretrunā 
“Apvārsnis 2020” Dalības noteikumos 
paredzētajai godīgajai un vienlīdzīgajai 
attieksmei.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

„Apvārsnis 2020” trīspusējo sarunu laikā iestādes vienojās veicināt lielāku saskaņotību starp 
visām „Apvārsnis 2020” finansētajām uzaicinājumu iespējām. Lai to īstenotu, Komisija 
apsolīja veicināt KTI organizēto uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus publicēšanu
„Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā. Visas iestādes vienojās ņemt vērā šo pieeju. Šā
grozījuma mērķis ir padarīt pašu noteiktu pienākumu par tiesisku prasību, nodrošinot 
dalībniekiem vienkāršu un pieejamu informāciju.
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Grozījums Nr. 84
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
19. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Visas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 72/2008 un Regulu (EK) Nr. 74/2008
piešķirtās neizmantotās apropriācijas 
nodod kopuzņēmumam ECSEL. Jebkuru 
maksājumu, kas asociācijai AENEAS un 
asociācijai ARTEMIS ir jāveic 
kopuzņēmuma ENIAC un kopuzņēmuma 
ARTEMIS administratīvajām 
apropriācijām laikposmā no 2008. gada 
līdz 2013. gadam, pārskaita 
kopuzņēmumam ECSEL saskaņā ar 
kārtību, par kuru ir jāvienojas ar 
Komisiju.

10. Tikai obligātās apropriācijas, kas ir 
nepieciešamas, lai segtu AENEAS un 
ARTEMIS uzaicinājumu iesniegt 
piedāvājumus radītās administratīvās 
izmaksas, pārskaita no neizmantotajām 
apropriācijām saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 72/2008 un Regulu (EK) Nr. 74/2008.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) publicē informāciju par projektiem, 
tostarp katra projekta kopējo summu un 
dalībnieku nosaukumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 86
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pēc šo statūtu pieņemšanas, ko apliecina 
ar apstiprinājuma vēstuli, asociācija 
AENEAS, kas reģistrēta atbilstīgi Francijas 
tiesību aktiem (reģistrācijas Nr. 20070039) 
ar juridisko adresi Parīzē (Francijā), 
asociācija ARTEMISIA, kas reģistrēta 
atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem 
(reģistrācijas Nr. 17201341) ar juridisko 
adresi Eindhovenā (Nīderlande), asociācija 
EPoSS, kas reģistrēta atbilstīgi … tiesību 
aktiem (reģistrācijas Nr. …), ar juridisko 
adresi… (…)].

c) pēc šo statūtu pieņemšanas,
pamatojoties uz lēmumu, ko pieņēmusi 
par tās pārvaldību atbildīgā struktūra,
asociācija AENEAS, kas reģistrēta 
atbilstīgi Francijas tiesību aktiem 
(reģistrācijas Nr. 20070039) ar juridisko 
adresi Parīzē (Francijā), asociācija 
ARTEMISIA, kas reģistrēta atbilstīgi 
Nīderlandes tiesību aktiem (reģistrācijas 
Nr. 17201341) ar juridisko adresi 
Eindhovenā (Nīderlande), asociācija 
EPoSS, kas reģistrēta atbilstīgi … tiesību 
aktiem (reģistrācijas Nr. …), ar juridisko 
adresi… (…)].

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visus pieteikumus, ko iesniedz par 
dalību biedra statusā kopuzņēmumā 
ECSEL saskaņā ar 2. punktu, adresē valdei. 
Valde izskata pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību saistībā ar 
kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanu. 
Pēc tam tā pieņem lēmumu par pieteikumu.

3. Visus pieteikumus, ko iesniedz par 
dalību biedra statusā kopuzņēmumā 
ECSEL saskaņā ar 2. punktu, adresē valdei. 
Valde izskata pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību saistībā ar 
kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanu. 
Pēc tam tā pieņem lēmumu par pieteikumu 
un iesniedz pamatotu lēmumu 
dalībniekam gadījumā, ja pieteikums ir 
noraidīts.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visus pieteikumus, ko iesniedz par 
dalību biedra statusā kopuzņēmumā 
ECSEL saskaņā ar 2. punktu, adresē valdei. 
Valde izskata pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību saistībā ar 
kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanu. 
Pēc tam tā pieņem lēmumu par pieteikumu.

3. Visus pieteikumus, ko iesniedz par 
dalību biedra statusā kopuzņēmumā 
ECSEL saskaņā ar 2. punktu, adresē valdei. 
Valde izskata pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību saistībā ar 
kopuzņēmuma ECSEL mērķu sasniegšanu. 
Pēc tam tā pieņem lēmumu par pieteikumu 
un nekavējoties informē par savu lēmumu
Komisiju, kurai gadījumā, ja lēmums ir 
apstiprināts, ir tiesības iebilst pret dalības 
piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad 
pievienoties vēlas Eiropas Savienības 
dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ikviens biedrs var izbeigt savu dalību 
kopuzņēmumā ECSEL. Dalības izbeigšana 
stājas spēkā un kļūst neatsaucama sešus 
mēnešus pēc paziņošanas pārējiem 
biedriem. Kopš tā brīža bijušo biedru 
atbrīvo no visiem pienākumiem, izņemot 
tos, kurus kopuzņēmums ECSEL 
apstiprinājis vai kurus radījis pirms dalības 
izbeigšanas.

4. Ikviens biedrs var izbeigt savu dalību 
kopuzņēmumā ECSEL. Dalības izbeigšana 
stājas spēkā un kļūst neatsaucama sešus 
mēnešus pēc paziņošanas pārējiem 
biedriem. Kopš tā brīža bijušo biedru 
atbrīvo no visiem pienākumiem, izņemot 
tos, kurus kopuzņēmums ECSEL 
apstiprinājis vai kurus radījis pirms dalības 
izbeigšanas. Šādā gadījumā tiek izveidots 
konts, lai nokārtotu finansiālās saistības 
starp biedru, kurš vēlas izbeigt dalību, un 
kopuzņēmumu ECSEL.

Or. fr
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Grozījums Nr. 90
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalību kopuzņēmumā ECSEL nevar 
nodot trešai personai bez valdes 
iepriekšējas piekrišanas. Komisiju informē 
par šādu piekrišanu, un tai ir tiesības 
iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Zinātniskā komiteja;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 3. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde pieņem savu reglamentu. Valde pieņem un padara publiski 
pieejamu savu reglamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina “Apvārsnis 2020”
darbību un kopuzņēmuma ECSEL 
darbību pastāvīgu saskaņošanu, regulāri 
nosakot iespējamo papildināmību un 
sinerģijas, tostarp vēlamās daļējās 
sakritības, un īstenojot oficiālo 
saskaņošanas procesu, lai saskaņotu 
pamatprogrammā noteiktās sadarbīgās 
pētniecības prioritātes un kopuzņēmuma 
ECSEL darbības.

Or. en

Pamatojums

Steidzami ir jāsaskaņo pamatprogrammā noteiktās pētniecības darbības un KTI ietvaros 
veiktās darbības, tostarp vēlamo daļējo sakritību pārvaldība un nepieciešamās sinerģijas un 
papildināmība. Protams, šo uzdevumu vislabāk varētu veikt Komisija, kuras vieta KTI 
pārvaldības struktūrā (1/3 balsu) varētu nodrošināt tai pietiekami daudz līdzekļu, lai to 
paveiktu.

Grozījums Nr. 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izvērtē, apstiprina vai noraida jaunus 
pieteikumus par dalību biedra statusā, kas 
iesniegti saskaņā ar 3. punkta 
3. apakšpunktu;

a) izvērtē, apstiprina vai noraida jaunus 
pieteikumus par privātpersonu dalību 
biedra statusā, kas iesniegti saskaņā ar 
3. punkta 3. apakšpunktu. Noteikumiem 
par jaunu biedru uzņemšanu ir jābūt 
publiski pieejamiem un pārredzamiem, tie 
nedrīkst radīt nepamatotus šķēršļus, un 
ikviens atteikums ir saprotami 
jāpaskaidro rakstveidā un jāpadara 
pieejams kandidātam un Publisko iestāžu 
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padomei;

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalsts vēlas pievienoties, tam ir jānotiek automātiski un neatkarīgi no valdes lēmuma.

Grozījums Nr. 95
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) ieceļ, atceļ no amata izpilddirektoru, 
pagarina viņa pilnvaru termiņu, sniedz 
viņam norādījumus un uzrauga viņa 
darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) 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

Grozījums Nr. 97
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras ieceļ valde. 
Komisija attiecīgā gadījumā atlases 
procedūrā iesaista citu kopuzņēmuma 
ECSEL biedru pārstāvjus.

1. Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras ieceļ valde. 
Komisija attiecīgā gadījumā atlases 
procedūrā iesaista citu kopuzņēmuma 
ECSEL biedru pārstāvjus. Eiropas 
Parlaments ir tiesīgs iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētāk, atlases procedūras pirmsatlases 
posmā nodrošina pienācīgu citu 
kopuzņēmuma ECSEL biedru pārstāvību. 
Šajā nolūkā ECSEL dalībvalstis un privātie 
biedri, savstarpēji vienojoties, valdes vārdā 
ieceļ pārstāvi un novērotāju.

Konkrētāk, atlases procedūras pirmsatlases 
posmā nodrošina pienācīgu citu 
kopuzņēmuma ECSEL biedru pārstāvību. 
Šajā nolūkā ECSEL dalībvalstis un privātie 
biedri, savstarpēji vienojoties, valdes vārdā 
ieceļ pārstāvi un novērotāju. Visā atlases 
procedūrā ir jāievēro dzimumu 
līdztiesības princips.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Konkrētāk, izpilddirektors neatkarīgi 4. Konkrētāk, izpilddirektors veic šādus 
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veic šādus uzdevumus: uzdevumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iesniedz valdē apstiprināšanai gada 
pārskatus;

d) sagatavo gada pārskatus, ko iesniedz 
valdē apstiprināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) sadarbībā ar kopuzņēmuma ECSEL 
komunikācijas nodaļu sagatavo gada 
ziņojumu par pētniecības un attīstības 
darbību progresu;

Or. en

Pamatojums

Ieteicams regulāri izplatīt vairāk viegli pieejamas informācijas par KTI progresu un darbības 
rezultātiem, lai palielinātu KTI atpazīstamību un darītu zināmus plašākai sabiedrībai tās 
sasniegumus.

Grozījums Nr. 102
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 4. apakšpunkts – ma punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) laikus īsteno kopuzņēmuma ECSEL 
starpposma novērtējuma vai jebkura cita 
atbilstoša ECSEL darbību novērtējuma 
rezultātā sniegto ieteikumu izpildes
uzraudzību;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu oficiāli paredzēto novērtējumu ietekmi un uzlabotu kopuzņēmuma 
pārvaldības kvalitāti, izpilddirektoram ir jāuzņemas atbildība par visu atbilstošo ieteikumu 
izpildes uzraudzību.

Grozījums Nr. 103
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) organizē atklātu konkursu, kā
rezultātā valde 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

Grozījums Nr. 104
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 3. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko iestāžu padome pieņem savu 
reglamentu.

Publisko iestāžu padome pieņem un 
padara publiski pieejamu savu 
reglamentu.
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Or. en

Grozījums Nr. 105
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iesaka iekļaut pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” pētniecības prioritāti, 
ko kopuzņēmums ECSEL ietver 
regulārajos uzaicinājumos iesniegt 
piedāvājumus, lai attīstītu jaunas 
sinerģijas ar stratēģiski svarīgām 
pētniecības un inovāciju darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Privāto biedru padome pieņem savu 
reglamentu.

4. Privāto biedru padome pieņem un 
padara publiski pieejamu savu 
reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 15.a punkts (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a Zinātniskā komiteja
1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
14 biedri, kurus ieceļ uz vienu gadu ar 
iespēju termiņu pagarināt. Par tās 
priekšsēdētāju uz vienu gadu ievēl kādu 
no biedriem. Priekšsēdētājs vai apmeklēt 
un piedalīties valdes sanāksmēs. 
Nepieciešamības gadījumā īpašiem ad-
hoc uzdevumiem un uz ierobežotu laiku 
var iecelt papildu ekspertus.
2. Zinātniskās komitejas biedri 
proporcionāli pārstāv neatkarīgos 
akadēmiskās vides ekspertus, un tiem ir 
atbilstoša daudznozaru izglītība. Kopumā 
Zinātniskās komitejas biedriem ir 
nepieciešamās zinātniskās prasmes un 
zināšanas, tostarp par tehnisko sfēru, kas 
ir nepieciešamas, lai sniegtu ECSEL 
zinātniski pamatotus ieteikumus.
3. Valde nosaka īpašus kritērijus un 
atlases procesu, lai izveidotu Zinātnisko 
komiteju, un ieceļ tās biedrus.
4. Zinātniskā komiteja veic šādus 
uzdevumus:
a) iesaka, kādas zinātnes prioritātes ir 
jāiekļauj gada darba plānos;
b) sniedz padomus par zinātnes 
sasniegumiem, kas ir aprakstīti gada 
darbības pārskatā.
Zinātniskās komitejas padomus pienācīgi 
ņem vērā.
5. Zinātniskā komiteja pulcējas vismaz 
divreiz gadā. Sanāksmes vada tās 
priekšsēdētājs.
6. Zinātniskā komiteja ar tās 
priekšsēdētāja piekrišanu var uzaicināt 
citas personas piedalīties tās sanāksmēs.
7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL administratīvās 
izmaksas nepārsniedz EUR 39 420 000, 
un tās sedz ar finansiālajiem 
ieguldījumiem atbilstīgi 3. panta 
1. punktam par Savienības ieguldījumu, 
kas nepārsniedz EUR 15 255 000, 4. panta 
2. punktam par privāto biedru ieguldījumu, 
kas nepārsniedz EUR 19 710 000, un 
19. panta 2. punktam par to darbību 
pabeigšanu, kuras sāktas saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 72/2008 un Regulu Nr. 74/2008. 
Ja daļa no ieguldījuma administratīvo 
izmaksu segšanai netiek izlietota, to var 
darīt pieejamu kopuzņēmuma ECSEL 
darbības izmaksu segšanai.

2. Kopuzņēmuma ECSEL administratīvās
izmaksas sedz ar finansiālajiem 
ieguldījumiem atbilstīgi:

a) 3. panta 1. punktam par Savienības 
ieguldījumu, kas nepārsniedz 
EUR 15 255 000,
b) 4. panta 2. punktam par privāto biedru 
ieguldījumu, kas nepārsniedz 
EUR 19 710 000 vai 1 % no visu projektu
kopējo izmaksu summas atkarībā no tā, 
kura summa ir lielāka, taču nepārsniedzot 
EUR 48 miljonus,
c) un 19. panta 2. punktam par to darbību 
pabeigšanu, kuras sāktas saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 72/2008 un Regulu Nr. 74/2008.

Ja daļa no ieguldījuma administratīvo 
izmaksu segšanai netiek izlietota, to var 
darīt pieejamu kopuzņēmuma ECSEL 
darbības izmaksu segšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kāds kopuzņēmuma ECSEL biedrs nav 
izpildījis savas saistības attiecībā uz 
apstiprināto finansiālo ieguldījumu, 
izpilddirektors par to paziņo rakstiski un 
nosaka saprātīgu termiņu saistību izpildei. 
Ja šajā termiņā saistības nav izpildītas, 
izpilddirektors sasauc valdes sanāksmi, lai 
lemtu par to, vai būtu jāatsauc attiecīgā 
biedra dalība vai jāveic kādi citi 
pasākumi, līdz saistības ir izpildītas. Ja 
savus pienākumus nepildošie biedri ir 
uzklausīti un tiem ir dota iespēja šo 
jautājumu atrisināt, valde sākotnēji var uz 
laiku apturēt šo biedru balsstiesības.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmums ECSEL katru gadu 
iesniedz ziņojumu Komisijai atbilstīgi 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktam.

3. Kopuzņēmums ECSEL katru gadu 
iesniedz ziņojumu Komisijai un budžeta 
iestādēm.

Divos mēnešos pēc katra fiskālā gada 
beigām izpilddirektors iesniedz Revīzijas 
palātai iepriekšējā gada pārskatus un 
bilanci. Revīzijas palāta var veikt 
pārbaudes, tostarp pārbaudes uz vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kopuzņēmuma ECSEL pārskatus 
pārbauda Revīzijas palāta atbilstīgi 
Līguma 287. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kopuzņēmuma ECSEL pārskatus 
pārbauda Revīzijas palāta.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kopuzņēmuma ECSEL pārskatus 
pārbauda Revīzijas palāta apstiprināšanas 
procedūras ietvaros. Veicot pārbaudi, 
Revīzijas palāta ņem vērā neatkarīgās 
revīzijas iestādes darbu, kuras uzdevums 
būs sniegt atzinumu, kā norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 



AM\1012281LV.doc 49/52 PE524.773v01-00

LV

Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta nepārbauda 
kopuzņēmuma ECSEL pārskatus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta nepārbauda 
kopuzņēmuma ECSEL pārskatus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta nepārbauda 
kopuzņēmuma ECSEL pārskatus.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 117
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palāta nepārbauda
kopuzņēmuma ECSEL pārskatus.

Revīzijas palāta pārbauda kopuzņēmuma 
ECSEL pārskatus.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 119
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 25. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde var 
pieņemt noteikumus interešu konfliktu 
novēršanai un to pārvaldībai attiecībā uz 
kopuzņēmuma biedriem, struktūrvienībām 
un personālu. Šajos noteikumos paredz 
prasību valdes vai Publisko iestāžu 
padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma 

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde pieņem
noteikumus interešu konfliktu novēršanai 
un to pārvaldībai attiecībā uz 
kopuzņēmuma biedriem, struktūrvienībām 
un personālu. Šajos noteikumos paredz 
prasību valdes vai Publisko iestāžu 
padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma 
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ECSEL biedru pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

ECSEL biedru pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 25. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde var 
pieņemt noteikumus interešu konfliktu 
novēršanai un to pārvaldībai attiecībā uz 
kopuzņēmuma biedriem, struktūrvienībām 
un personālu. Šajos noteikumos paredz 
prasību valdes vai Publisko iestāžu 
padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma 
ECSEL biedru pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde pieņem
noteikumus interešu konfliktu novēršanai 
un to pārvaldībai attiecībā uz 
kopuzņēmuma biedriem, struktūrvienībām 
un personālu. Šajos noteikumos paredz 
prasību valdes vai Publisko iestāžu 
padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma 
ECSEL biedru pārstāvjiem izvairīties no
interešu konflikta.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 25. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde var 
pieņemt noteikumus interešu konfliktu 
novēršanai un to pārvaldībai attiecībā uz 
kopuzņēmuma biedriem, struktūrvienībām 
un personālu. Šajos noteikumos paredz
prasību valdes vai Publisko iestāžu 
padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma 
ECSEL biedru pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

2. Kopuzņēmuma ECSEL valde pieņem
noteikumus interešu konfliktu novēršanai 
un to pārvaldībai attiecībā uz 
kopuzņēmuma biedriem, struktūrvienībām 
un personālu. Šajos noteikumos paredz 
prasību valdes vai Publisko iestāžu 
padomes sastāvā esošo kopuzņēmuma 
ECSEL biedru pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

Or. fr
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Grozījums Nr. 122
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr


