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Grozījums Nr. 18
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma 2014.—020. gadam
“Apvārsnis 2020”, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulu (ES) Nr. …/201320

(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””), ir izveidota ar mērķi radīt lielāku 
ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
veicinot publiskā-publiskā sektora 
partnerību stiprināšanu, tostarp, iesaistot
Savienību programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis saskaņā ar Līguma 
185. pantu.

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [...] Regulu (ES) Nr. .../201320

izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
(2014–2020) (turpmāk „pamatprogramma
“Apvārsnis 2020””) mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju,
veidojot ciešāku sinerģiju, uzlabojot 
koordināciju un novēršot nevajadzīgu 
pārklāšanos ar starptautiskām, valsts un 
reģionālām pētniecības programmām.
Publiskā sektora iekšējām partnerībām, 
tostarp Savienības līdzdalībai programmās, 
ko saskaņā ar Līguma 185. pantu īsteno 
vairākas dalībvalstis, būtu jāsasniedz šie 
mērķi, jāatbilst minētajā regulā, jo īpaši 
20. pantā, izklāstītajiem nosacījumiem un 
pilnībā jāievēro vispārējie principi, kurus 
piemēro programmai „Apvārsnis 2020”.

__________________ __________________
20 OV … [H2020 FP] 20 OV … [A2020 PP]

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērti svarīgie principi, par kuriem tika panākta vienošanās 
sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz publiskā sektora iekšējām 
partnerībām, kā arī uzsvērts, kas ar šīm partnerībām būtu jāpanāk.

Grozījums Nr. 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija 2012. gada aprīlī iesniedza 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par kopīgās programmas 
Eurostars starpposma novērtējumu22, ko 
divus gadus pēc programmas darbības 
sākuma veica neatkarīgu ekspertu grupa. 
Eksperti kopumā atzina, ka programma 
Eurostars atbilst izvirzītajiem mērķiem un 
sniedz pievienoto vērtību pētniecībā 
iesaistītajiem Eiropas mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (turpmāk “MVU”) 
un ka tā jāturpina arī pēc 2013. gada. Tika 
sniegti vairāki ieteikumi uzlabojumiem, 
galvenokārt attiecībā uz vajadzību turpināt 
valstu programmu savstarpējo integrāciju 
un uzlabot darbības rezultativitāti, lai 
nodrošinātu īsāku līgumu slēgšanas 
procesu un uzlabotu procedūru 
pārredzamību.

(4) Komisija 2012. gada aprīlī iesniedza 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par kopīgās programmas 
Eurostars termiņa vidusposma
novērtējumu22, ko divus gadus pēc 
programmas darbības sākuma veica 
neatkarīgu ekspertu grupa. Eksperti 
kopumā atzina, ka programma Eurostars
atbilst izvirzītajiem mērķiem un sniedz 
pievienoto vērtību pētniecībā iesaistītajiem 
Eiropas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk „MVU”) un ka tā 
jāturpina arī pēc 2013. gada. Tiek uzskatīts 
arī, ka programma apmierina daudzas 
pētniecībā un izstrādē iesaistīto MVU 
patiesās vajadzības. Tā ir piesaistījusi 
lielu skaitu pieteikumu, daudzajiem 
projektiem, kas atbilst izvirzītajiem 
kritērijiem, pārsniedzot sākotnēji 
paredzēto budžetu. Tika sniegti vairāki 
ieteikumi uzlabojumiem, galvenokārt 
attiecībā uz vajadzību turpināt valstu 
programmu savstarpējo integrāciju un 
uzlabot darbības rezultativitāti, lai 
nodrošinātu īsāku līgumu slēgšanas 
procesu un uzlabotu procedūru 
pārredzamību.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186, 8.4.2011. 22 COM(2011)0186, 8.4.2011.

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Padomes 2013. gada … 
Lēmumu 2013/…/ES, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.—

(6) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada [...] Regulu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, un 
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2020. gadam “Apvārsnis 2020”,24 atbalstu 
var piešķirt pasākumam, kura pamatā ir 
kopīgā programma Eurostars un ar kuru šī 
programma tiek pārorientēta atbilstīgi 
starpposma novērtējumā minētajiem 
aspektiem.

Padomes 2013. gada […] Lēmumu 
Nr. […]/2013/ES, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno pētniecības un 
inovāciju pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” (2014–2020),24 atbalstu 
var piešķirt darbībai, kuras pamatā ir 
kopīgā programma Eurostars un ar kuru šī 
programma tiek pārorientēta atbilstīgi 
termiņa vidusposmā novērtējumā 
minētajiem aspektiem.

__________________ __________________
24 OV … [H2020 SP] 24 OV … [A2020 PP]

Or. en

Pamatojums

Būtu jāiekļauj atsauce ne tikai uz konkrēto programmu, bet arī uz pamatprogrammu, jo ir 
svarīgi apliecināt atbilstību pamatprogrammas 20. pantam un tajā noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Programma Eurostars-2 (turpmāk 
“programma Eurostars-2”), kas saskaņota 
ar stratēģiju “Eiropa 2020”, saistīto 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība”25 un 
“Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas 
partnerība izcilībai un izaugsmei”26, tiks 
īstenota ar mērķi atbalstīt pētniecībā 
iesaistītos MVU, piešķirot līdzfinansējumu 
šo uzņēmumu uz tirgu orientētajiem 
pētniecības projektiem jebkurā jomā. Gan 
pati par sevi, gan kopā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” mērķī 
“Vadošās tehnoloģijas un 
pamattehnoloģijas” iekļautajiem 
pasākumiem tā veicinās šīs 
pamatprogrammas daļā “Vadošā loma 
rūpniecībā” noteikto mērķu sasniegšanu, 

(7) Programma Eurostars-2 (turpmāk 
„Eurostars-2”), kas saskaņota ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”, saistīto pamatiniciatīvu 
„Inovācijas savienība”25 un paziņojumu 
„Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas 
partnerība izcilībai un izaugsmei”26, tiks 
īstenota ar mērķi atbalstīt pētniecībā 
iesaistītos MVU, piešķirot līdzfinansējumu 
šo uzņēmumu uz tirgu orientētajiem 
pētniecības projektiem jebkurā jomā. Gan 
pati par sevi, gan kopā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķī 
„Vadošās tehnoloģijas un 
pamattehnoloģijas” iekļautajiem 
pasākumiem tā veicinās šīs 
pamatprogrammas daļā „Vadošā loma 
rūpniecībā” noteikto mērķu sasniegšanu, 
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lai paātrinātu tādu tehnoloģiju attīstību un 
jauninājumu izstrādi, uz kuriem nākotnē 
tiks balstīta uzņēmējdarbība, un palīdzētu 
novatoriskajiem Eiropas MVU kļūt par 
vadošajiem pasaules uzņēmumiem. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu 
Eurostars programmai Eurostars-2
atbilstīgi pētniecībā iesaistīto MVU 
interesēm jācenšas saīsināt finansējuma 
piešķiršanas process, jāstiprina integrācija 
un arī jāsamazina administrācija un 
jāuzlabo tās pārredzamība un efektivitāte.

lai paātrinātu tādu tehnoloģiju attīstību un 
jauninājumu izstrādi, uz kuriem nākotnē 
tiks balstīta uzņēmējdarbība, un palīdzētu 
novatoriskajiem Eiropas MVU kļūt par 
vadošajiem pasaules uzņēmumiem. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu 
Eurostars programmai Eurostars-2
atbilstīgi pētniecībā iesaistīto MVU 
interesēm jācenšas saīsināt finansējuma 
piešķiršanas process, jāstiprina integrācija 
un arī jāsamazina administrācija un 
jāuzlabo tās pārredzamība un efektivitāte. 
Lai saglabātu augšupējo raksturu un uz 
uzņēmējdarbību balstīto darba kārtību, 
galveno uzmanību pievēršot tirgum, 
Eurostars-2 sekmīgas īstenošanas 
priekšnoteikums ir iepriekšējās 
programmas — Eurostars — potenciāla 
izmantošana.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 galīgā redakcija, 
6.10.2010.

25 COM(2010)0546 galīgā redakcija, 
6.10.2010.

26 COM(2012) 392 final, 17.7.2012. 26 COM(2012)0392 final, 17.7.2012.

Or. en

Pamatojums

Divi no programmas Eurostars sekmīgas īstenošanas pamatelementiem ir tās augšupējais 
raksturs un uz uzņēmējdarbību balstītā darba kārtība.

Grozījums Nr. 22
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
vienkāršot un saskaņot pētniecības un 
inovācijas finansēšanu Eiropas līmenī, 
visu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros finansēto publiskā sektora iekšējo 
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partnerību ilgumam būtu jāatbilst 
pamatprogrammas īstenošanas ilgumam, 
lai nepieļautu, ka nākotnē vienlaicīgi ir 
spēkā dažādi noteikumu kopumi, radot 
dalībniekiem papildu administratīvo 
slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Iesaistītās valstis plāno finansiāli 
atbalstīt programmas Eurostars-2
īstenošanu visā tās darbības laikā (no 
2014. gada līdz 2024. gadam).

(9) Iesaistītās valstis plāno finansiāli 
atbalstīt Eurostars-2 īstenošanu visā tās 
darbības laikā (no 2014. gada līdz 
2020. gadam).

Or. en

Pamatojums

Publiskā sektora iekšējo partnerību divu paaudžu paralēla darbība, izsludinot konkursa 
uzaicinājumus, pēc 2020. gada radītu papildu administratīvās izmaksas, vēl vairāk sarežģītu 
ES pētniecības finansēšanas sistēmu un padarītu nepārredzamas ikgadēji faktiski izlietotās 
finansējuma summas. Tādēļ publiskā sektora iekšējo partnerību darbības laikposms būtu 
jāsaskaņo ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un turpmāko pamatprogrammu 
īstenošanas laikposmu.

Grozījums Nr. 24
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ikviena Eureka dalībvalsts vai 
asociētā valsts, kas nav iesaistījusies 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, var 



AM\1012407LV.doc PE524.786v01-008/21 AM\

LV

kļūt par Eurostars-2 partnervalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “pētniecībā iesaistīts MVU” ir MVU, 
kas pētniecības un izstrādes pasākumos 
atkārtoti iegulda vismaz 10 % no sava 
apgrozījuma vai velta šādiem pasākumiem
vismaz 10 % no pilnslodzes ekvivalenta 
vienībām.

(2) „pētniecībā un attīstībā iesaistīts 
MVU” ir MVU, kurš pētniecības un 
izstrādes pasākumos atkārtoti iegulda 
vismaz 10 % no sava apgrozījuma, velta 
šādām darbībām vismaz 10 % no saviem 
pilnslodzes ekvivalentiem vai kuram ir vai 
nu vismaz pieci pilnslodzes ekvivalenti 
(attiecībā uz MVU ar ne vairāk kā 
100 pilnslodzes ekvivalentiem), vai 
10 pilnslodzes ekvivalenti (attiecībā uz 
MVU ar vairāk nekā 100 pilnslodzes 
ekvivalentiem).

Or. en

Grozījums Nr. 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “pētniecībā iesaistīts MVU” ir MVU, 
kas pētniecības un izstrādes pasākumos 
atkārtoti iegulda vismaz 10 % no sava 
apgrozījuma vai velta šādiem pasākumiem
vismaz 10 % no pilnslodzes ekvivalenta 
vienībām.

2) „pētniecībā un attīstībā iesaistīts MVU” 
ir MVU, kas pētniecības un izstrādes 
pasākumos atkārtoti iegulda vismaz 10 % 
no sava apgrozījuma, velta šādām 
darbībām vismaz 10 % no saviem 
pilnslodzes ekvivalentiem vai kuram ir vai 
nu vismaz pieci pilnslodzes ekvivalenti 
(attiecībā uz MVU ar ne vairāk kā 
100 pilnslodzes ekvivalentiem), vai 
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10 pilnslodzes ekvivalenti (attiecībā uz 
MVU ar vairāk nekā 100 pilnslodzes 
ekvivalentiem), kas veltīti pētniecības un 
izstrādes pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tas sniegs būtisku atbalstu tradicionālajām nozarēm, piemēram, rūpniecībai un 
lauksaimnieciskajai uzņēmējdarbībai, kuras bieži vien ir darbietilpīgas un kurām ir maz 
pētniecības un izstrādes pilnslodzes ekvivalentu (mazāk par 10 %), un ļaus tām piedalīties 
starptautiskajā sadarbībā pētniecības un izstrādes jomā.

Grozījums Nr. 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “pētniecībā iesaistīts MVU” ir MVU, 
kas pētniecības un izstrādes pasākumos 
atkārtoti iegulda vismaz 10 % no sava 
apgrozījuma vai velta šādiem pasākumiem
vismaz 10 % no pilnslodzes ekvivalenta 
vienībām.

2) „pētniecībā un attīstībā iesaistīts MVU” 
ir MVU, kas pētniecības un izstrādes 
pasākumos atkārtoti iegulda vismaz 10 % 
no sava apgrozījuma, velta šādām 
darbībām vismaz 10 % no saviem 
pilnslodzes ekvivalentiem vai kuram ir vai 
nu vismaz pieci pilnslodzes ekvivalenti 
(attiecībā uz MVU ar ne vairāk kā 
100 pilnslodzes ekvivalentiem), vai 
10 pilnslodzes ekvivalenti (attiecībā uz 
MVU ar vairāk nekā 100 pilnslodzes 
ekvivalentiem).

Or. en

Pamatojums

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This Grozījums will particularly support traditional sectors 
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such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few R&D 
FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi tiek īstenoti pētniecībā 
iesaistītu MVU savstarpējā starptautiskā 
sadarbībā vai šādu MVU starptautiskā 
sadarbībā ar citiem inovācijas ķēdes 
dalībniekiem (piemēram, ar universitātēm, 
pētniecības organizācijām),

a) darbības tiek īstenotas, pētniecībā 
iesaistītiem MVU savstarpēji
sadarbojoties starptautiskā līmenī vai 
sadarbībā iesaistot citus inovācijas ķēdes 
dalībniekus (piemēram, universitātes un 
pētniecības organizācijas), vai arī tos 
īsteno MVU, kas plāno iesaistīties 
pētniecībā un vismaz 10 % no savas 
peļņas ieguldīt pētniecībā un inovācijā,

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikviena Eureka dalībvalsts vai 
asociētā valsts, kas nav iesaistījusies 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, var 
kļūt par Eurostars-2 partnervalsti ar 
noteikumu, ka tā izpilda 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto 
nosacījumu. Tās Eureka dalībvalstis vai 
asociētās valstis, kas izpilda minēto 
nosacījumu, šā lēmuma piemērošanas 
nolūkā tiek uzskatītas par partnervalstīm. 
Minētās partnervalstis nav tiesīgas saņemt 
Savienības finansiālo ieguldījumu 
saskaņā ar Eurostars-2.
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikviena Eureka dalībvalsts vai 
asociētā valsts, kas nav iesaistījusies 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, var 
kļūt par Eurostars-2 partnervalsti ar 
noteikumu, ka tā izpilda 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto 
nosacījumu. Tās Eureka dalībvalstis vai 
asociētās valstis, kuras izpilda minētos 
nosacījumus, šā lēmuma piemērošanas 
nolūkā tiek uzskatītas par partnervalstīm. 
Tomēr minētās partnervalstis nav tiesīgas 
saņemt Savienības finansiālo ieguldījumu 
saskaņā ar Eurostars-2.

Or. en

Pamatojums

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Grozījums Nr. 31
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ikviena Eureka dalībvalsts vai 
asociētā valsts, kas nav iesaistījusies 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, var 
kļūt par Eurostars-2 partnervalsti ar 
noteikumu, ka tā izpilda 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto 
nosacījumu. Tās Eureka dalībvalstis vai 
asociētās valstis, kas izpilda minēto 
nosacījumu, šā lēmuma piemērošanas 
nolūkā tiek uzskatītas par partnervalstīm. 
Minētās partnervalstis nav tiesīgas saņemt 
Savienības finansiālo ieguldījumu 
saskaņā ar Eurostars-2.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
2.a Ikviena Eureka dalībvalsts vai 
asociētā valsts, kas nav iesaistījusies 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, var 
kļūt par Eurostars-2 partnervalsti ar 
noteikumu, ka tā izpilda 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto 
nosacījumu. Tās Eureka dalībvalstis vai 
asociētās valstis, kuras izpilda minētos 
nosacījumus, šā lēmuma piemērošanas 
nolūkā tiek uzskatītas par partnervalstīm. 
Minētās partnervalstis nav tiesīgas saņemt 
Savienības finansiālo ieguldījumu 
saskaņā ar Eurostars-2.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā Eurostars ir Eiropas Komisijas un Eureka kopīgi īstenota programma, ikvienai Eureka
dalībvalstij vai asociētajai valstij vajadzētu būt tiesīgai pievienoties Eurostars-2 kā 
partnervalstij.

Grozījums Nr. 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības finanšu
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā Eurostars-2 ir 
EUR 287 miljoni30. Minēto ieguldījumu 
izmaksā no apropriācijām, kas Savienības 
vispārējā budžetā piešķirtas attiecīgajām 
daļām Īpašajā programmā, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
kura izveidota ar Lēmumu Nr. … 
/2013/ES, saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vi) daļu un 60. un 
61. pantu.

1. Maksimālais Savienības finansiālais
ieguldījums, ieskaitot EBTA apropriācijas, 
Eurostars-2 ir EUR 251,125 miljoni30. 
Minēto ieguldījumu izmaksā no 
apropriācijām, kas Savienības vispārējā 
budžetā piešķirtas sadaļai „Inovācija 
MVU” Īpašajā programmā, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un 
kura izveidota ar Lēmumu Nr. …/2013/ES, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vi) punktu un 60. un 
61. pantu.

__________________ __________________
30 Šī summa ir provizoriska un būs atkarīga 
no galīgās summas, kas piešķirta
Pētniecības un inovācijas 
ģenerāldirektorātam 2. daļā “Vadošā loma 
rūpniecībā” iekļautajam mērķim “Inovācija 
MVU”, kad budžeta lēmējinstitūcija to
apstiprinās galīgajā leģislatīvā paziņojuma 
un finanšu pārskata redakcijā.

30 Šī summa ir indikatīva un būs atkarīga 
no galīgās summas, kas tiks paredzēta
Pētniecības un inovācijas 
ģenerāldirektorātam 2. daļā „Vadošā loma 
rūpniecībā” iekļautajam mērķim „Inovācija 
MVU” un ko budžeta lēmējinstitūcija
apstiprinās leģislatīvā paziņojuma un 
finanšu pārskata galīgajā redakcijā.

Or. en

Pamatojums

Referents ierosina publiskā sektora iekšējām partnerībām un publiskā un privātā sektora 
partnerībām paredzēto budžetu samazināt par 12,5 % tāpēc, ka daudzgadu finanšu shēmā ir 
samazināts programmai „Apvārsnis 2020” paredzētais kopējais finansējums, — lai 
neapdraudētu trauslo līdzsvaru starp finansējumu uz sadarbību balstītai pētniecībai veselības 



AM\1012407LV.doc PE524.786v01-0014/21 AM\

LV

jomā, no vienas puses, un partnerībām paredzēto finansējumu, no otras puses. Būtu jāmin arī 
īpašie ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” saistītie finansējuma avoti.

Grozījums Nr. 34
Miloslav Ransdorf

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības ieguldījums atbilst vienai 
trešajai daļai no iesaistīto valstu 
ieguldījuma, kas minēts 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, taču nepārsniedz 1. punktā 
noteikto maksimālo summu. Tas paredzēts 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai.

2. Savienības ieguldījums parasti atbilst 
vienai trešajai daļai no iesaistīto valstu 
ieguldījuma, kas minēts 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, taču nepārsniedz 1. punktā 
noteikto maksimālo summu. Tas paredzēts 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai. Ja programmas īstenošanas 
laikā Savienības ieguldījuma apmērs ir 
jāpielāgo, attiecībā uz atsevišķiem 
konkursa uzaicinājumiem tiek pieļauta 
zināma elastība. Šādos gadījumos 
Savienības ieguldījums var sasniegt pusi 
no iesaistīto valstu ieguldījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības ieguldījums atbilst vienai 
trešajai daļai no iesaistīto valstu 
ieguldījuma, kas minēts 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, taču nepārsniedz 1. punktā 
noteikto maksimālo summu. Tas paredzēts 
administratīvo un darbības izmaksu
segšanai.

2. Savienības ieguldījums var sasniegt pusi
no iesaistīto valstu ieguldījuma, kas minēts 
7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, taču 
nepārsniedz 1. punktā noteikto maksimālo 
summu30a. Tas paredzēts darbības 
izmaksu, tostarp priekšlikumu 
izvērtēšanas, un administratīvo izmaksu
segšanai.
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__________________
30a Savienības ieguldījums puses no 
iesaistīto valstu ieguldījuma apmērā ir 
vienāds ar paaugstinātu likmi — 33 %.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības ieguldījums atbilst vienai 
trešajai daļai no iesaistīto valstu 
ieguldījuma, kas minēts 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, taču nepārsniedz 1. punktā 
noteikto maksimālo summu. Tas paredzēts 
administratīvo un darbības izmaksu
segšanai.

2. Savienības ieguldījums var sasniegt pusi
no iesaistīto valstu ieguldījuma, kas minēts 
7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, taču 
nepārsniedz 1. punktā noteikto maksimālo 
summu. Tas paredzēts darbības izmaksu, 
tostarp priekšlikumu izvērtēšanas, un
administratīvo izmaksu segšanai.

Or. en

Pamatojums

Citām 185. panta programmām (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) paredzēta ievērojami augstāka 
paaugstinātā likme, kas sasniedz 50 % no publiskajiem līdzekļiem (100 %, ja salīdzina ar 
dalībvalstu līdzekļiem) salīdzinājumā ar 25 %, kas noteikti Eurostars-2. Paaugstinātā 33 % 
likme attiecībā uz Eurostars-2 (t. i., 50 % no dalībvalstu līdzekļiem) nodrošinātu līdzīgāku 
pieeju 185. panta programmām. Paaugstinātā likme būs elastīga, un Eurostars augsta līmeņa 
darba grupa to atbilstoši pielāgos visā programmas īstenošanas laikā.

Grozījums Nr. 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas Eurostars-2 administratīvo 
izmaksu segšanai drīkst izmantot ne vairāk 
kā 2 % no Savienības finanšu ieguldījuma. 

3. Eurostars-2 administratīvo un projektu 
vērtēšanas izmaksu segšanai drīkst 
izmantot ne vairāk kā 6 % no Savienības 



AM\1012407LV.doc PE524.786v01-0016/21 AM\

LV

Visas pārējās administratīvās izmaksas, 
kas nepieciešamas programmas Eurostars-
2 īstenošanai, sedz iesaistītās valstis.

finansiālā ieguldījuma. Valstu
administratīvās izmaksas, kas 
nepieciešamas Eurostars-2 īstenošanai, 
sedz iesaistītās valstis.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas Eurostars-2 administratīvo 
izmaksu segšanai drīkst izmantot ne vairāk 
kā 2 % no Savienības finanšu ieguldījuma. 
Visas pārējās administratīvās izmaksas, 
kas nepieciešamas programmas Eurostars-
2 īstenošanai, sedz iesaistītās valstis.

3. Eurostars-2 administratīvo izmaksu 
segšanai drīkst izmantot ne vairāk kā 4 % 
no Savienības finansiālā ieguldījuma. 
Valstu administratīvās izmaksas, kas 
nepieciešamas Eurostars-2 īstenošanai, 
sedz iesaistītās valstis.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas iestādes (Eureka Sekretariāta) izmaksas laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
tiek lēstas EUR 19 miljonu apmērā, no kurām EUR 11 miljoni ir administratīvās izmaksas un 
EUR 8 miljoni — vērtēšanas izmaksas. Tādēļ tiek ierosināts līdz 4 % no maksimālā 
Savienības finanšu ieguldījuma atvēlēt administratīvajām izmaksām (4 % no 
EUR 287 milj.=EUR 11,5 milj.). Tā kā vērtēšanas izmaksas tiek uzskatītas par darbības 
izmaksām, ir jāpaskaidro, ka tās pilnībā tiek segtas no Savienības finansiālā ieguldījuma.

Grozījums Nr. 39
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
Eurostars-2 ir izveidota saskaņā ar 
sadaļas „Inovācija MVU” mērķiem un 
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pētniecības prioritātēm, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [...] Regulā (ES) Nr. .../2013, 
ar ko izveido pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un Padomes 2013. gada 
[...] Lēmumā 2013/.../ES, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
(2014–2020);

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērts, ka publiskā sektora iekšējo partnerību darbībām un 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” noteiktajām pētniecības prioritātēm jābūt stingri 
saskaņotām.

Grozījums Nr. 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Eureka Sekretariāta pārstāvētās 
iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
attiecīgā programma ir sagatavota 
atbilstoši Eurostars-2 augšupējai pieejai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
Eurostars-2 ir sagatavota saskaņā ar 
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pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
vispārējiem principiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērts tas, ka ir svarīgi, lai publiskā sektora iekšējās partnerības 
atbilstu vispārējiem principiem, ko piemēro pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”, piemēram, 
atklātas piekļuves, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principam, par kuriem tika 
panākta vienošanās sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 42
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
Eurostars-2 ir sagatavota saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada [...] 
Regulas (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 
20. pantā;

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērti svarīgie principi, par kuriem tika panākta vienošanās 
sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz publiskā sektora iekšējām 
partnerībām, kā arī uzsvērts, kas ar šīm partnerībām būtu jāpanāk.

Grozījums Nr. 43
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ESE ir pierādījusi spēju īstenot d) ESE ir pierādījusi spēju īstenot 
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programmu Eurostars-2, tostarp saņemt 
Savienības finanšu ieguldījumu, piešķirt 
finanšu līdzekļus no šā ieguldījuma un 
uzraudzīt to izlietojumu Savienības 
budžeta netiešās pārvaldības shēmā
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58., 60. un 61. pantu;

Eurostars-2, tostarp saņemt, piešķirt un 
uzraudzīt Savienības finansiālo
ieguldījumu, piemērojot Savienības 
budžeta netiešu pārvaldību saskaņā ar 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58., 
60. un 61. pantu, vienlaikus pilnībā 
ievērojot Eurostars-2 augšupējo pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) valsts pārvaldes iestāžu, jo īpaši 
publiskās pētniecības institūciju, papildu 
ieguldījumi natūrā saskaņā ar attiecīgās 
valsts pētniecības kritērijiem.

Or. it

Grozījums Nr. 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 1. punktā un 
128. panta 1. punktā noteikto 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principu Eurostars-2 organizētos 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
publicē tiešsaistē pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā.

Or. en
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Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” trialoga sarunu laikā institūcijas vienojās, ka tās 
veicinās labāku saskaņotību starp dažādiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
pamatprogrammas finansējuma izmantošanai. Šajā sakarībā Komisija apsolīja veicināt 
publiskā un privātā sektora partnerību un publiskā sektora iekšējo partnerību organizēto 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
dalībnieku portālā. Šī grozījuma mērķis ir Komisijas apņemšanos pārvērst par juridisku 
prasību, lai pieteikuma iesniedzējiem nodrošinātu vienkāršu un pieejamu informāciju.

Grozījums Nr. 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic programmas Eurostars-2 starpposma
novērtēšanu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par šo novērtējumu un iekļauj tajā savus 
secinājumus un novērojumus. Komisija 
līdz 2018. gada 30. jūnijam nosūta šo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic Eurostars-2 termiņa vidusposma
novērtēšanu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par šo novērtējumu un iekļauj tajā savus 
secinājumus un novērojumus. Komisija 
līdz 2018. gada 30. jūnijam nosūta šo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Eurostars-2 termiņa 
vidusposma novērtējums ir daļa no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
termiņa vidusposma novērtējuma un tiek 
iekļauts tajā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kad sarindojuma saraksts ir apstiprināts, 
katra iesaistītā valsts ar valsts finansēšanas 
struktūras starpniecību piešķir finansējumu 
tiem saviem dalībniekiem, kuru projekti ir 

8. Kad sarindojuma saraksts ir apstiprināts, 
katra iesaistītā valsts ar valsts finansēšanas 
struktūras starpniecību piešķir finansējumu 
tiem saviem dalībniekiem, kuru projekti ir 
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izraudzīti finansējuma piešķiršanai, darot 
visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
finansējums tiek piešķirts 50 visaugstāk 
novērtētajiem projektiem un vismaz 50—
75 % projektu, kuri ir pārsnieguši noteiktos 
sliekšņus. Dalībniekam piešķiramo finanšu 
līdzekļu summu aprēķina saskaņā ar 
programmā Eurostars-2 iesaistītās valsts 
programmas finansēšanas noteikumiem.
ESE pārskaita Savienības finanšu 
ieguldījumu valstu finansēšanas struktūrām 
ar noteikumu, ka minētās struktūras ir 
veikušas savu finanšu ieguldījumu 
projektos.

izraudzīti finansējuma piešķiršanai, darot 
visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
finansējums tiek piešķirts 100 visaugstāk 
novērtētajiem projektiem un vismaz 65–
75 % projektu, kuri ir pārsnieguši noteiktos 
sliekšņus. Dalībniekam piešķiramo finanšu 
līdzekļu summu aprēķina saskaņā ar 
Eurostars-2 iesaistītās valsts programmas 
finansēšanas noteikumiem. ESE pārskaita 
Savienības finanšu ieguldījumu valstu 
finansēšanas struktūrām ar noteikumu, ka 
minētās struktūras ir veikušas savu finanšu 
ieguldījumu projektos.

Or. ro


