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Grozījums Nr. 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus. Visās jomās, ko šī 
pamatprogramma aptver, jo īpaši jārisina 
jautājumi, kas saistīti ar inovatīvas 
pētniecības ētisko, sociālo un juridisko 
ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus un zinātnes rezultātu 
nodošanu visos izglītības un apmācības 
līmeņos, kā arī zinātnes pārnesi uz visiem 
attiecīgajiem izglītības un apmācības 
līmeņiem.
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Or. en

Pamatojums

Lai Eiropā nodrošinātu konkurētspējīgu apmācību un izglītību, programmām ir jānodod 
pētījumu rezultāti.

Grozījums Nr. 505
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības arī turpmāk atbilst mainīgajām 
vajadzībām un dažādajiem izaicinājumiem 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tautsaimniecības
un sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, 
organizatoriskus un sociālus aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tautsaimniecības
un sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus, 
sociālus un vides aspektus.
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Or. en

Grozījums Nr. 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus, 
sociālus un vides aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniegtos priekšlikumus vērtē iestāde, 
kuras sastāvs pienācīgi atspoguļo 
profesionālās zināšanas, kas 
nepieciešamas, lai apsvērtu atbilstību 
visiem iepriekš minētajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” darbības joma aptver visu pētniecības un inovācijas 
procesu, un kritēriju vidū nepārprotami ir arī ietekme. Lai izvērtētu ietekmi uz sabiedrību un 
ekonomiku, kā arī tirgus potenciālu, ir jābūt ļoti labai izpratnei par īstenošanas apstākļiem, 
tirgus apguvi un to, kāda būs sabiedrības reakcija. Ir būtiski svarīgi, lai pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” veicinātu Eiropas izcilību, konkurētspēju un sabiedrības problēmu 
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risināšanu, tādēļ vērtēšanas žūrijās tas ir pienācīgi jāatspoguļo un atlases procesam ir jābūt
tādam, lai tiktu ievēroti visi piešķiršanas kritēriji.

Grozījums Nr. 509
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Atbildīga pētniecība un inovācija

Lai nodrošinātu saskanīgu un efektīvu 
saikni starp zinātni un sabiedrību, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
aktīvi veicina atbildīgu pētniecību un 
inovāciju. Tas nozīmē veicināt 
pārvaldības sistēmu, kas mudina 
sabiedrības locekļus sadarboties visā 
pētniecības un inovācijas procesā, lai to 
labāk saskaņotu un lai rezultātus un 
ietekmi saskaņotu ar sabiedrības gaidām,
vajadzībām un vērtībām. Šī pārvaldības 
sistēma ietver jo īpaši šādas darbības:
a) nodrošināt efektīvu sabiedrības 
līdzdalību, lai veicinātu pētniecību un 
inovāciju, tostarp līdzdalīgo pētniecību, 
kad sabiedrības locekļi kopīgi veido 
zināšanas, lai atbilstu sabiedrības 
vajadzībām;
b) integrēt dzimumu aspektu, kas minēts 
15. pantā;
c) nodrošināt brīvu tiešsaistes piekļuvi un 
atkārtou zinātniskās informācijas 
izmantošanu, kā minēts 15.b pantā;
d) izglītot topošos pētniekus un citus 
sabiedrības locekļus, tādējādi sniedzot 
zināšanas un nodrošinot instrumentus, 
kas ir vajadzīgi, lai tie pilnībā līdzdarbotos 
un uzņemtos atbildību pētniecības un 
inovācijas procesā;
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e) nodrošināt, ka tiek ievēroti 16. panta 
1. punktā minētie ētikas principi.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Atbildīga pētniecība un inovācija

Lai nodrošinātu saskanīgu un efektīvu 
saikni starp zinātni un sabiedrību, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
aktīvi veicina atbildīgu pētniecību un 
inovāciju. Tas nozīmē veicināt 
pārvaldības sistēmu, kas mudina 
sabiedrības locekļus sadarboties visā 
pētniecības un inovācijas procesā, lai to 
labāk saskaņotu un lai rezultātus un 
ietekmi saskaņotu ar sabiedrības gaidām, 
vajadzībām un vērtībām. Šī pārvaldības 
sistēma ietver jo īpaši šādas darbības:
a) nodrošināt efektīvu sabiedrības 
līdzdalību, lai veicinātu pētniecību un 
inovāciju, tostarp līdzdalīgo pētniecību, 
kad sabiedrības locekļi kopīgi veido 
zināšanas, lai atbilstu sabiedrības 
vajadzībām;
b) integrēt dzimumu aspektu, kas minēts 
15. pantā;
c) nodrošināt brīvu tiešsaistes piekļuvi un 
atkārtotu zinātniskās informācijas 
izmantošanu, kā minēts 15.b pantā;
d) izglītot topošos pētniekus un citus 
sabiedrības locekļus, tādējādi sniedzot 
zināšanas un nodrošinot instrumentus, 
kas ir vajadzīgi, lai tie pilnībā līdzdarbotos 
un uzņemtos atbildību pētniecības un 
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inovācijas procesā;
e) nodrošināt, ka tiek ievēroti 16. panta 
1. punktā minētie ētikas principi.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Atbildīga pētniecība un inovācija

Lai nodrošinātu saskanīgu un efektīvu 
saikni starp zinātni un sabiedrību, 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
veicina atbildīgu pētniecību un inovāciju, 
cita starpā pievēršot uzmanību tam, lai 
tiktu:
a) nodrošināta esošās apņemšanās 
pildīšana attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas veicināšanu, ņemot vērā 
ieguldījumu, ko sniedz sabiedrības 
pārstāvji, reaģējot uz sabiedrības 
vajadzībām;
b) ņemts vērā dzimumu aspekts, kas 
minēts 15. pantā;
c) nodrošināta tiešsaistē bezmaksas 
piekļuve zinātniskajai informācijai un tās 
atkārtota izmantošana;
d) topošajiem pētniekiem un citiem 
sabiedrības locekļiem tiktu sniegtas 
zināšanas un darīti pieejami instrumenti, 
kas ir vajadzīgi, lai pilnībā līdzdarbotos 
un uzņemtos atbildību pētniecības un 
inovācijas procesā;
e) nodrošināta 16. panta 1. punktā minēto 
ētikas principu ievērošana;
f) veicināta tāda pārvaldības sistēma, kas 
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mudina sabiedrības locekļus sadarboties 
visā pētniecības un inovācijas procesā, lai 
rezultāti tiktu pēc iespējas labāk saskaņoti 
ar sabiedrības vajadzībām un gaidām.

Or. es

Pamatojums

Šajā jaunajā pantā ir uzskaitīti daži aspekti, kurus varētu veicināt pētniecības un inovācijas 
procesā, lai nodrošinātu, ka šis process ir atbildīgs.

Grozījums Nr. 512
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Līdztiesība

Or. en

Grozījums Nr. 513
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem pētniecības jomā

Or. en

Grozījums Nr. 514
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem pētniecībā un inovācijā

Or. en

Grozījums Nr. 515
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Dzimumu līdztiesība un nediskriminācija

Or. es

Pamatojums

Paplašināta panta darbības joma, lai ietvertu nediskrimināciju.

Grozījums Nr. 516
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas
saturā.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
novērtē profesionālu pētnieku zinātnisko 
izcilību un profesionālo kvalifikāciju, 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību
pētniecības un inovācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu dzimumu līdzsvaru tādās 
struktūrās kā atlases komisijas, komitejas 
un grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina līdztiesības, tostarp dzimumu 
līdztiesības, efektīvu veicināšanu 
pētniecības un inovācijas saturā..

Or. en

Grozījums Nr. 519
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
nodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesības 
efektīvu veicināšanu.
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integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā lietotā frāze ir jālabo, lai ņemtu vērā formulējumu, kas lietots LES, LESD un 
Pamattiesību hartas 23. pantā, — šajos tekstos vienmēr tiek lietots jēdziens „sieviešu un 
vīriešu līdztiesība”, nevis plaši lietotā frāze „dzimumu līdztiesība”. Frāze „dzimumu aspekta 
integrēšana” ir neskaidra, ja to attiecina uz projektu saturu, un to var uztvert arī kā 
pretrunīgas un sabiedrībā ne pārāk plaši akceptētas darbības.

Grozījums Nr. 520
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" 
nodrošina vienlīdzīgu iespēju sievietēm un 
vīriešiem efektīvu veicināšanu pētniecības 
un inovācijas saturā.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ pētniecības un 
inovācijas saturā, tostarp pasākumus, lai 
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novērstu piekļuves šķēršļus personām ar 
invaliditāti.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Pamattiesību hartas 21. pantu, Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 10. pantu un ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām Eiropas Savienības iestādēm ir jānodrošina, ka neviens Eiropas politikas 
virziens un tiesību akts nav diskriminējošs Eiropas iedzīvotājiem vairāku iemeslu, tostarp 
invaliditātes, dēļ.

Grozījums Nr. 522
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veic atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ pētniecības un 
inovācijas saturā.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Savienības iestādēm ir jānodrošina, ka tiesību akti vai politikas virzieni nav 
diskriminējoši kāda no uzskaitīto iemeslu dēļ; šis noteikums ir jāiekļauj regulā, lai 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” būtu nepārprotami saistīta ar šiem principiem.

Grozījums Nr. 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdzsvara efektīvu 
veicināšanu visās programmās, 
vērtēšanas komitejās, ekspertu un 
padomdevēju grupās un ikvienā esošā vai 
tā īstenošanas nolūkā izveidotā lēmumu 
pieņemšanas struktūrā. Šajā nolūkā 
izstrādā mērķus un paredz atbilstošas 
darbības, lai panāktu šo mērķu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības projektos, kuros cilvēki ir 
iesaistīti kā pētījumu objekti vai tiešie 
lietotāji, pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem iesaistītajiem un 
visām sabiedrības grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
novērtē profesionālu pētnieku zinātnisko 
izcilību un profesionālo kvalifikāciju, 
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veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību 
pētniecības un inovācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu līdztiesību, īsteno īpašus 
pasākumus, ar kuriem palīdz atgriezties 
darbā tiem cilvēkiem, kuriem ir bijis 
pārtraukums karjerā.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina, ka dzimumu aspekts tiek 
pienācīgi apsvērts pētniecības un 
inovācijas saturā visos procesa posmos —
no prioritāšu noteikšanas līdz 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 
definēšanai, programmu un projektu 
novērtēšanai un uzraudzībai, sarunām un 
līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Atklāta piekļuve

Lai uzlabotu rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu un tādējādi atbalstītu Eiropas 
inovāciju, obligāta ir atklāta bezmaksas 
piekļuve publikācijām, kas saistītas ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajiem pētījumiem. Tiek veicināta 
atklāta bezmaksas piekļuve zinātniskajiem 
datiem, kas jau ir publiski pieejami un 
sagatavoti vai apkopoti pētījumu procesā, 
kuru finansē pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cilvēkresursi

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
sniedz ieguldījumu pētnieka profesijas 
popularizēšanā un pievilcīguma 
palielināšanā visā Eiropā. Tādēļ to īsteno 
tā, lai veicinātu vienotā tirgus izveidi 
pētniekiem, it sevišķi nodrošinot 
atbilstīgus mehānismus, ar kuriem 
samazina šajā programmā iesaistīto 
pētnieku atalgojuma atšķirības.

Or. en
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Grozījums Nr. 530
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Atklāta piekļuve

Lai uzlabotu rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu un tādējādi atbalstītu Eiropas 
inovāciju, ir jāveicina atklāta un noturīga 
piekļuve publikācijām, kas saistītas ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajiem pētījumiem, vienlaikus ir 
jārūpējas par to, lai Eiropas zinātniekiem 
būtu iespēja ievietot publikācijas 
prestižākajos žurnālos un citos forumos. 
Var veicināt atklātu piekļuvi 
zinātniskajiem datiem, kas sagatavoti vai 
apkopoti pētījumu procesā, kuru finansē 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”.
Ja publikāciju, kas radusies saistībā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
publicē brīvi pieejamā bezmaksas 
formātā, publicēšanas izdevumus sedz no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta.

Or. en

Pamatojums

Balstīts uz Teresa Riera Madurell ziņojuma 45. grozījumu.

Grozījums Nr. 531
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Atklāta piekļuve

Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus turpmākā pētniecībā vai 
komerciālos nolūkos, nodrošina, lai tos 
izmantotu cita juridiska vienība šādiem 
nolūkiem, jo īpaši veicot rezultātu 
tālāknodošanu un licencēšanu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 [dalības un 
pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi] 
41. pantu.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē publikācijas veids, lai būtu skaidrs, vai noteikumi attiecas uz jau publicētiem 
rezultātiem vai arī uz jebkāda veida publikācijām. Turklāt tiek risināta arī ekonomiska 
problēma. Noteikumi, kas veicina atklātu piekļuvi, bet kuros nav definētas modalitātes, 
atstājot to katra paša ziņā, rada pārpratumus un juridisku neskaidrību.

Grozījums Nr. 532
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Atklāta piekļuve

Lai uzlabotu rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu un tādējādi atbalstītu Eiropas 
inovāciju, obligāta ir atklāta bezmaksas 
piekļuve publikācijām, kas saistītas ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajiem pētījumiem. Tiek veicināta 
brīva un atklāta piekļuve zinātniskajiem 
datiem, kas sagatavoti vai apkopoti 
pētījumu procesā, kuru finansē



AM\907403LV.doc 19/134 PE492.710v01-00

LV

pamatprogramma “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Pētnieku karjeras

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
īsteno saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. xx/2013 [Dalības noteikumi], lai 
pastiprinātu pētnieku kopējo darba tirgu 
un pētnieku karjeras prestižu Savienībā 
saistībā ar Eiropas Pētniecības telpu, 
ņemot vērā to, ka šīs programmas ietvaros 
īstenotie pasākumi ir transnacionāli.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Pētnieku karjeras

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
palielina pētnieka profesijas pievilcīgumu 
Eiropā. Lai sasniegtu šo mērķi, to īsteno 
tā, lai veicinātu vienotā tirgus izveidi 
pētniekiem, jo īpaši izmantojot attiecīgus 
mehānismus, lai samazinātu pētnieku 
atalgojuma atšķirības.
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Or. en

Grozījums Nr. 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Pētnieka karjeras pievilcīgums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
sniedz ieguldījumu pētnieka karjeras 
popularizēšanā un pievilcīguma 
palielināšanā visā Eiropā. Tādēļ to īsteno 
tā, lai veicinātu vienotā tirgus izveidi 
pētniekiem, it sevišķi nodrošinot 
atbilstīgus mehānismus, ar kuriem 
samazina šajā programmā iesaistīto 
pētnieku atalgojuma atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cilvēkresursi

Nepieciešamā cilvēkkapitāla pieejamības 
nodrošināšana ir būtiski svarīga, lai 
izpildītu Eiropas mērķi ieņemt 
līderpozīcijas zinātnes, tehnoloģiju un
inovācijas jomā. Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” palīdz popularizēt un 
darīt pievilcīgu pētnieku karjeru visā 
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Savienībā saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu. Turklāt pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” veicina nepieciešamā 
cilvēkkapitāla izkopšanu, popularizējot 
izglītību tādās jomās kā zinātne, 
tehnoloģija, inženierija un matemātika 
(STEM), kas rada labvēlīgu vidi, lai 
nākotnē rastos veiksmīgi zinātnieki un 
izgudrotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu, Helsinku Deklarāciju, Eiropas 
Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām
un biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 
4. aprīlī Ovjedo, un tās papildprotokolus,
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un tās 
papildprotokolus, 2005. gada marta ANO 
Konvenciju par cilvēku klonēšanu, ANO 
Konvenciju par bērna tiesībām, UNESCO 
pieņemto Universālo deklarāciju par 
cilvēka genomu un cilvēktiesībām, ANO 
Konvenciju par bioloģiskajiem un 
toksiskajiem ieročiem, Starptautisko 
līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem 
pārtikai un lauksaimniecībai un ar to 
saistītās Pasaules Veselības organizācijas 
rezolūcijas. Tiem, kas veic vai piedalās 
pētījumu projektos, kuri ir saistīti ar 
tādiem ētiski sensitīviem jautājumiem kā, 
piemēram, DNS, cilvēku analīzes, 
pētījumi ar personām, kas nav spējīgas 
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sniegt uz informāciju balstītu piekrišanu, 
pētījumi, kas saistīti ar mugurkaulnieku 
dzīvnieku ciešanām u. c., pirms darbību 
sākšanas ir jāsaņem attiecīgās valsts vai 
vietējās ētikas komitejas piekrišana.
Komisija arī sistemātiski īsteno ētikas 
pārbaudi. Īpašos gadījumos ētikas 
pārbaudi var veikt projekta īstenošanas 
laikā. Reizi gadā Komisija informē 
Eiropas Parlamentu par savām darbībām 
šajā jomā un turklāt sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei šo iestāžu 
pieprasītu informāciju. Īstenojot šo 
programmu, Komisija regulāri pārrauga 
zinātnes sasniegumus, kā arī valstu un 
starptautiskos noteikumus, lai ņemtu vērā 
jebkādu situācijas attīstību.

Or. en

Pamatojums

Sestajā un Septītajā pamatprogrammā tika izmantots daudz saprotamāks ētikas principu 
formulējums. Grozījuma mērķis ir mēģināt iekļaut pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” visus 
attiecīgos ES un starptautiskos dokumentus. Jāizvairās no tāda iespaida radīšanas, ka ētiskie 
ierobežojumi Eiropas Savienībai ir kļuvuši mazāk svarīgi. Svarīgi ir arī veikt sistemātiskas 
ētikas pārbaudes par sensitīviem jautājumiem (kas neattiecas uz embriju cilmes šūnām), kā 
arī citiem jautājumiem, piemēram, gadījumos, kad pētījumos ir iesaistītas personas, kas nav 
spējīgas sniegt uz informāciju balstītu piekrišanu, un tas ir bijis paredzēts Sestās un Septītās 
pamatprogrammas dokumentos.

Grozījums Nr. 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus, 
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Direktīvu 2004/23/EK par cilvēka audiem 
un šūnām un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kas tiek veikti
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”,
ievēro ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus. Pētniecības 
pasākumos ņem vērā arī LESD 13. pantu 
un samazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku 
pilnībā atteiktos no dzīvnieku 
izmantošanas, tostarp stratēģiski īsteno, 
integrē un izmanto inovatīvus, ar 
dzīvniekiem nesaistītus instrumentus un 
tehnoloģijas.

Or. sl

Grozījums Nr. 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
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Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju
un tās papildprotokolus.

Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 
tās papildprotokolus un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kas tiek veikti 
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus. Ņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
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hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju
un tās papildprotokolus.

hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,
tās papildprotokolus, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un vajadzībai 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 544
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, cilvēka cieņas aizsardzībai, 
principam, kas paredz, ka cilvēks ir 
primārs, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz cilvēka fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
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līmeni. nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Or. it

Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce arī uz cilvēka cieņas aizsardzību (sk., piemēram, Pamattiesību hartas 
1. pantu) un principu, kas paredz, ka cilvēks ir primārs. Izmantojot terminu „cilvēks”, tiek 
paplašināta nodrošinātās aizsardzības darbības joma, jo šis termins ir zinātniskāks, 
objektīvāks un mazāk pretrunīgs, tādēļ tiesību aktos vajadzētu lietot nevis terminu „persona”, 
bet gan terminu „cilvēks”.

Grozījums Nr. 545
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un vajadzībai 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un vajadzībai 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju tautības, etniskās 
izcelsmes, invaliditātes, reliģijas vai 
pārliecības, vecuma, dzimuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un vajadzībai 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 
veic pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
[ekskluzīvi] vērš uz civilo izmantojumu.

2. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 
veic pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", 
[ekskluzīvi] vērš uz civilo izmantojumu.
No programmas nefinansē pētniecību un 
inovāciju aizsardzības jomā, tostarp 
civiliem un militāriem mērķiem 
izmantojamas divējāda lietojuma 
tehnoloģijas. 

Or. en

Grozījums Nr. 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 
veic pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”,
[ekskluzīvi] vērš uz civilo izmantojumu.

2. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 
veic pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”,
galvenokārt pievēršas civilam 
izmantojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos 
nolūkos;

(a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos, 
terapeitiskos vai zinātniskos nolūkos;

Or. en
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Grozījums Nr. 551
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos 
nolūkos;

(a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos, 
terapeitiskos vai zinātniskos nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos 
nolūkos;

(a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku un dzīvnieku klonēšana 
reproduktīvos nolūkos;

Or. it

Grozījums Nr. 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko 
mantojumu, kas varētu šādas izmaiņas 
padarīt par pārmantojamām;

(b) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēka genomu tādiem 
mērķiem, kas nav saistīti ar profilaksi, 
diagnostiku vai terapiju; kā arī 
zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko 
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mantojumu un kuri varētu šādas izmaiņas 
padarīt par pārmantojamām ;

Or. en

Pamatojums

Iejaukšanās cilvēka genomā tā uzlabošanas nolūkā ir svarīgu principu, piemēram, līdztiesības 
principa pārkāpšana, tādēļ starptautiskie tiesību akti, piemēram, Ovjedo Konvencija (tās 
13. pants) to aizliedz.

Grozījums Nr. 554
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko 
mantojumu, kas varētu šādas izmaiņas 
padarīt par pārmantojamām;

(b) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēku un dzīvnieku
ģenētisko mantojumu, kas varētu šādas 
izmaiņas padarīt par pārmantojamām;

Or. en

Grozījums Nr. 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti cilvēku embriju radīšanai 
vienīgi zinātniskās pētniecības nolūkā vai 
cilmes šūnu ieguvei, tostarp veicot 
somatisko šūnu kodola pārstādīšanu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 556
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti cilvēku embriju radīšanai 
vienīgi zinātniskās pētniecības nolūkā vai 
cilmes šūnu ieguvei, tostarp veicot 
somatisko šūnu kodola pārstādīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 557
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti cilvēku embriju radīšanai vienīgi 
zinātniskās pētniecības nolūkā vai cilmes 
šūnu ieguvei, tostarp veicot somatisko 
šūnu kodola pārstādīšanu.

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti vai nu cilvēku embriju radīšanai, 
veicot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu, 
partenoģenēzi vai citā veidā, vai arī tā 
cilvēku embriju iznīcināšanai jebkādiem 
mērķiem, tostarp, lai iegūtu cilmes šūnas; 
kā arī jebkādus zinātniskās izpētes 
pasākumus, kas ir saistīti ar cilvēku 
embriju cilmes šūnām.

Or. en

Pamatojums

Jomā, kurā dalībvalstīs pastāv tik daudz ētisku iespēju un juridisku risinājumu, ir jāievēro 
subsidiaritātes princips. Nepieciešams arī izslēgt no finansējuma saņēmējiem minētos 
pētījumu veidus, lai ES ievērotu konsekvences principu saistībā ar EKT spriedumu Brustle 
lietā. Partenoģenēzes pieminēšanas mērķis ir paplašināt atsauci, lai ietvertu iespējamos 
tehniskos cilvēku embriju radīšanas paņēmienus.
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Grozījums Nr. 558
Piotr Borys

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti cilvēku embriju radīšanai vienīgi 
zinātniskās pētniecības nolūkā vai cilmes 
šūnu ieguvei, tostarp veicot somatisko 
šūnu kodola pārstādīšanu.

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti vai nu cilvēku embriju radīšanai, 
veicot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu, 
partenoģenēzi vai citā veidā, vai arī tā 
cilvēku embriju iznīcināšanai jebkādiem 
mērķiem, tostarp, lai iegūtu cilmes šūnas; 
kā arī jebkādus zinātniskās izpētes 
pasākumus, kas ir saistīti ar cilvēku 
embriju cilmes šūnām;

Or. en

Grozījums Nr. 559
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti cilvēku embriju radīšanai vienīgi 
zinātniskās pētniecības nolūkā vai cilmes 
šūnu ieguvei, tostarp veicot somatisko šūnu 
kodola pārstādīšanu.

(c) pasākumus, kas paredzēti cilvēku 
embriju radīšanai vienīgi zinātniskās 
pētniecības nolūkā vai cilmes šūnu ieguvei, 
tostarp veicot somatisko šūnu kodola 
pārstādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pētījumus, kas paredz iznīcināt 
cilvēka embrijus;

Or. en

Grozījums Nr. 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pētījumus, kas saistīti ar embrija 
cilmes šūnu iznīcināšanu;

Or. de

Pamatojums

Pētījumiem, kas ir saistīti ar embrija cilmes šūnu iznīcināšanu, nevajadzētu piešķirt finansiālu 
atbalstu no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļiem.

Grozījums Nr. 562
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pētījumus, kas saistīti ar cilvēka 
embriju iznīcināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 563
Elisabetta Gardini



PE492.710v01-00 34/134 AM\907403LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pētījumus, kas saistīti ar cilvēka 
embriju iznīcināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 564
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pētījumus, kas paredz iznīcināt 
cilvēka embrijus;

Or. en

Grozījums Nr. 565
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pētījumus, kuru mērķis ir radīt 
sabiedrību, kas tiek pilnībā kontrolēta;

Or. en

Grozījums Nr. 566
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pētījumus, kas rada smagas ciešanas 
mugurkaulniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) pētījumus, kuros izmanto cilvēka 
embrija cilmes šūnas.

Or. de

Grozījums Nr. 568
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c b) pētījumus, kuros izmanto cilvēka 
embrija cilmes šūnas;

Or. en

Grozījums Nr. 569
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c b) pētījumus, kuros izmanto cilvēka 
embrija cilmes šūnas;

Or. en

Grozījums Nr. 570
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c b) pētījumus, kuros iesaistīti savvaļā 
notverti primāti, kas nav cilvēki, un šādu 
savvaļā notvertu primātu pēcteči;

Or. en

Pamatojums

Projektus, kurus iesaistīti savvaļā notverti primāti, kas nav cilvēki, vai to savvaļā notvertu 
primātu, kas nav cilvēki, pēcteči, nevajadzētu atbalstīt šiem dzīvniekiem nodarīto ciešanu dēļ 
un arī tāpēc, ka šādi projekti paredz savvaļas primātu sagūstīšanu, lai pēc tam tos izmantotu 
laboratorijās.

Grozījums Nr. 571
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c b) pētījumus, kuros izmanto cilvēka 
embrija cilmes šūnas;

Or. en
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Grozījums Nr. 572
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c c) zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
saistīti ar cilvēka olšūnu, audu un šūnu 
ziedošanu, kā arī surogātmāšu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 573
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c c) pētījumus, kas saistīti ar apzinātu 
dzīvnieka mazuļa nošķiršanu no mātes;

Or. en

Pamatojums

Projekti, kas saistīti ar mātes nošķiršanu no sava mazuļa, tiek plaši kritizēti, jo tie dzīvniekiem 
rada nepieņemamas ciešanas; šādus projektus nevajadzētu atbalstīt ar publiskā sektora 
finansējumu.

Grozījums Nr. 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
neattiecas uz juridiskām personām 
(tostarp jebkādām meitasstruktūrām), 
kuru dalība to mērķu dēļ, uz kuriem tās 
tiecas, to reģistrācijas vietas dēļ vai to
darbības rakstura vai darbības vietas dēļ 
būtu par cēloni tam, lai Eiropas Savienība 
atzīst par likumīgu vai sniedz palīdzību un 
palīdz uzturēt tādu situāciju, ko radījis 
nopietns starptautisko tiesību, tostarp 
starptautisko cilvēktiesību, pārkāpums, ja 
šis pārkāpums konstatēts ANO Drošības 
padomes rezolūcijā vai Starptautiskās 
Tiesas spriedumā vai konsultatīvajā 
atzinumā;

Or. en

Grozījums Nr. 575
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
neattiecas uz trešā valstī reģistrētiem 
uzņēmumiem, ja šī trešā valsts reklamē 
sevi kā ārzonas finanšu centru vai kurā 
nav nodokļu vai ir tikai nomināli nodokļi, 
kura neiesaistās efektīvā informācijas 
apmaiņā ar ārvalstu nodokļu iestādēm, 
kurā nav pārredzamu tiesību aktu, tiesu 
izdotu dokumentu vai administratīvo 
noteikumu vai nav prasības, ka nozīmīga 
daļa uzņēmējdarbības ir jāveic šajā valstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Pieaugušo, embriju vai no nabassaites 
iegūtu cilvēka cilmes šūnu pētniecību var 
finansēt kā atkarībā no zinātniskā 
ierosinājuma satura, tā atkarībā no 
iesaistīto dalībvalstu tiesiskā regulējuma.
Embrionālo cilmes šūnu pētniecības 
darbu ir atļauts veikt tikai, izmantojot 
embrijus, kas iegūti mākslīgi, izmantojot 
in vitro apaugļošanas procedūru, un kuri 
nav vajadzīgi reprodukcijai. Par 
pētniecības pasākumiem, kuri visās 
dalībvalstīs ir aizliegti, finansējums 
piešķirts netiks. Pasākuma īstenošana kādā 
dalībvalstī, kurā šāds pasākums ir aizliegts, 
finansēta netiks. Tomēr visu veidu cilmes 
šūnu medicīnas pētniecības pasākumi tiks 
finansēti dalībvalstīs, kurās šādi pasākumi 
ir atļauti.

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi ieņemt objektīvu, tolerantu un neatkarīgu nostāju sensitīvajā jautājumā, kas 
saistīts ar dažāda veida cilmes šūnu, īpaši nevienam nevajadzīgo mākslīgās apaugļošanas 
ceļā iegūto embriju cilmes šūnu, pētniecību.

Grozījums Nr. 577
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
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tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Var finansēt arī zinātniskās 
izpētes pasākumus, kas paredzēti cilvēku 
embriju radīšanai vienīgi zinātniskās 
pētniecības nolūkā vai cilmes šūnu 
ieguvei, tostarp veicot somatisko šūnu 
kodola pārstādīšanu, ja atkarībā no 
iesaistīto dalībvalstu juridiskās sistēmas 
šādus pētījumus nav iespējams veikt, 
izmantojot nevienam nevajadzīgus 
mākslīgās apaugļošanas ceļā iegūtus 
embrijus. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura,
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Atbalsta zinātniskās izpētes pasākumus,
kuru mērķis ir izstrādāt un uzlabot 
ārstēšanas metodes, kas balstās uz
pieauguša cilvēka cilmes šūnu
izmantošanu. Pieaugušu cilvēku cilmes 
šūnu pētniecību var finansēt gan atkarībā 
no zinātniskā ierosinājuma satura, gan
atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Jo īpaši atbalsta pētījumus
par cilmes šūnu iegūšanu no nabassaites 
asinīm un inducētajām pluripotentajām 
cilmes šūnām. Par pētniecības 
pasākumiem, kuri visās dalībvalstīs ir 
aizliegti, finansējums piešķirts netiks.
Pasākuma īstenošana kādā dalībvalstī, kurā 
šāds pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. it
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Grozījums Nr. 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. de

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs sakarā ar Angelika Niebler ierosināto grozījumu, ar kuru tiek 
izveidots 16. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns) un 16. panta 3. punkta cb) apakšpunkts 
(jauns).

Grozījums Nr. 580
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.
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Or. en

Grozījums Nr. 581
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Neembrionisko cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. it

Pamatojums

Atbilst 16. panta 3. punkta c) apakšpunktam, kas izslēdz pētījumus, kuros izmanto 
embrioniskās cilvēka cilmes šūnas.

Grozījums Nr. 582
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.
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Or. en

Grozījums Nr. 583
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. en
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Grozījums Nr. 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Var finansēt arī zinātniskās izpētes 
pasākumus, kas paredzēti cilvēku embriju 
radīšanai vienīgi zinātniskās pētniecības 
nolūkā vai cilmes šūnu ieguvei, tostarp 
veicot somatisko šūnu kodola 
pārstādīšanu, ja attiecīgajā dalībvalstī tas 
ir atļauts, bet izpētes objektus nav 
iespējams iegūt, izmantojot nevienam 
nevajadzīgus mākslīgās apaugļošanas 
ceļā iegūtus embrijus. Tādu pētījumu 
gadījumā, kuros izmanto nevienam 
nevajadzīgus mākslīgās apaugļošanas 
ceļā iegūtus embrijus, finansējumu var 
piešķirt arī projektiem, kuri saistīti ar 
cilmes šūnu ieguvi.

Or. en

Pamatojums

Pētījumos ne vienmēr iespējams sasniegt mērķi, ja tiek izmantoti nevienam nevajadzīgi 
mākslīgās apaugļošanas ceļā iegūti embriji. Šādu IVF procedūras ceļā iegūtu lieko embriju 
kvalitāte ne vienmēr ir optimāla, tādēļ pētījumu rezultāti var nebūt precīzi. Nākotnē, veicot 
cilvēka embrionisko cilmes šūnu pētījumus, lai to rezultātus izmantotu terapijā, nebūs 
iespējams iztikt bez jaunu embriju radīšanas, veicot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu.

Grozījums Nr. 586
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ES finansētajai pētniecībai, kas ietilpst 
Direktīvas 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
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aizsardzību darbības jomā, ir stingri un 
pārredzami jāizvērtē ētiskie un zinātniskie 
aspekti, tostarp ir pilnīgi jāpamato 
prasības par to, cik lielā mērā ar 
dzīvniekiem modelēti pētījumi atbilst 
cilvēku situācijai, un ir jāizvirza prasība,
ka visiem ES finansētiem pētījumiem, 
kuros ir iesaistīti dzīvnieki, ir jāveic 
retrospektīvs novērtējums neatkarīgi no 
sugas vai pētījuma nopietnības

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir jāatbilst Direktīvai 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Lai sasniegtu šo mērķi, ir vajadzīga 
visaptveroša projektu izvērtēšana, ja eksperimentos izmanto dzīvniekus.  Turklāt ES 
finansētiem pētījumiem, kuros ir iesaistīti dzīvnieki, ir jāveic arī retrospektīvs novērtējums, lai 
nodrošinātu, ka modelēšana ar dzīvniekiem tiek nemitīgi uzraudzīta, lai to uzlabotu un lai 
būtu informācija, uz ko balstīt turpmākus lēmumus par finansējuma piešķiršanu.

Grozījums Nr. 587
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 3. punktā minētās pētniecības 
jomas var pārskatīt, kad tiek veikts 
26. panta 1. punktā minētais starpposma 
novērtējums, ņemot vērā zinātnes 
sasniegumus.

5. Ja šā panta 3. punktā minētās 
pētniecības jomas tiek uzskatītas par 
pārskatītām, kad tiek veikts 26. panta 
1. punktā minētais starpposma 
novērtējums, ņemot vērā zinātnes 
sasniegumus, Komisija iesniedz tiesību 
akta priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
16. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visiem aicinājumiem iesniegt 
piedāvājumus ar drošību saistītas 
pētniecības jomā ir jāveic ex-ante ētikas 
un ietekmes uz sabiedrību novērtējumi un 
visiem priekšlikumiem par finansējuma 
piešķiršanu īstenošanas laikā ir jāveic 
ētikas pārbaude. Ex-ante ietekmes 
novērtējumam un ētikas pārbaudei 
jāaptver ne tikai tādas šauras jomas kā 
privātā dzīve un datu aizsardzība, bet gan 
jāņem vērā attiecīgās drošības jomas 
pētniecības un attīstības programmas 
plašāka ietekme uz sabiedrību.  
Piedāvājumiem un projektu 
priekšlikumiem, kas rada nopietnas bažas 
par ētikas aspektiem un/vai ietekmi uz 
sabiedrību, jāveic pastiprināta pārbaude 
un kontrole.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas un politikas 
pasākumi, tostarp struktūrfondi, kopējā 
lauksaimniecības politika, Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programma 
(COSME), „Erasmus visiem”, „Life” un 
stratēģija „Eiropa 2020”.

Or. en
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Grozījums Nr. 590
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi, kopējā lauksaimniecības 
politika, Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas programma (COSME), 
„Erasmus visiem”, „Life+” un stratēģija 
„Eiropa 2020”, kā arī dalībvalstu 
pētniecībai un inovācijai piešķirtais 
finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi, īpašas atbalsta un 
kompensācijas programmas un pasākumi, 
kas ir daļa no reģionālās un kohēzijas 
politikas.

Or. pt

Pamatojums

Konsekvences un efektivitātes dēļ vajadzētu nodrošināt, ka pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” un Savienības finansēšanas programmas, kas ir daļa no struktūrfondiem, 
tostarp specifiskas programmas un pasākumi, cits citu papildina.
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Grozījums Nr. 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi un COSME (Programma 
uzņēmumu un MVU konkurētspējai).

Or. en

Grozījums Nr. 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi, Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas programma (COSME), un 
„Erasmus visiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr galvenais uzsvars 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir 
jāliek uz izcilu pētniecību.
Kohēzijas politikas fondiem ir svarīga 
nozīme, veidojot kapacitāti un nodrošinot 
“pakāpienus” uz izcilību, lai attīstītu 
izcilus projektus, kas var konkurēt par 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansējumu.
Sinerģiju starp pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un kohēzijas politiku 
pētniecības un inovācijas atbalstam 
panāks, koordinētā veidā īstenojot 
papildinošus pasākumus.  Ja iespējams, 
tiks veicināta šo divu instrumentu 
sadarbspēja un atbalstīts kumulatīvais vai 
kombinētais finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ar valstu un reģionālo finansējumu ir 
jāatbalsta pozitīvu vērtējumu saņēmušās 
ERC, Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības vai sadarbības pasākumi, kas 
atbilst izcilības kritērijiem, bet kuriem 
nepietiek līdzekļu no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta. 

Or. en

Grozījums Nr. 596
Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Sinerģija ar struktūrfondiem

Lai atbalstītu kapacitātes un pētniecības 
un attīstības infrastruktūras veidošanu 
reģionos, pilnībā būtu jāizmanto 
struktūrfondi, īstenojot specializētus 
pasākumus nolūkā izveidot izcilības 
centrus.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas

1) Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības  
organizāciju pienācīgu dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un 
inovāciju ietekmi uz tām. Izvērtēšanas un 
uzraudzības pasākumu ietvaros veic 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.
2) Īpašu uzmanību pievērš iniciatīvām, 
kuru mērķis ir pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” uzlabot pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju informētību par 
finansējumu un atvieglot piekļuvi tam. 
Šim mērķim izmanto pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
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struktūrfondus.
3) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas, plānošanas, uzraudzības un 
izvērtēšanas laikā apspriežas ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Izcilības zīmogs

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
sniedz ieguldījumu izcilības centru 
apzināšanā, to potenciāla novērtēšanā un 
to redzamības palielināšanā, piešķirot 
izcilības zīmogu.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazi un vidēji uzņēmumi Privātais sektors un mazie un vidējie
uzņēmumi

Or. en
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Grozījums Nr. 600
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu aizvien lielāku privātā sektora
un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic privātā sektora
dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu aizvien lielāku privātā sektora
un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic privātā sektora un 
jo īpaši MVU dalības kvantitatīvus un 
kvalitatīvus novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Hermann Winkler
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu aizvien lielāku mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un tās 
inovāciju ietekmi uz MVU. Izvērtēšanas un 
uzraudzības pasākumu ietvaros veic MVU 
dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.

Or. de

Grozījums Nr. 603
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās pētniecības un
inovāciju ietekmi uz MVU. Izvērtēšanas un 
uzraudzības pasākumu ietvaros veic MVU 
dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 604
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un tās 
inovāciju ietekmi uz MVU. Izvērtēšanas un 
uzraudzības pasākumu ietvaros veic MVU 
dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību visos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
īstenošanas posmos un tās inovāciju 
ietekmi uz MVU. Izvērtēšanas un 
uzraudzības pasākumu ietvaros veic MVU 
dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU, kas jo īpaši attiecas uz tiem 
projektu posmiem, kas ir tuvāk ieviešanai 
tirgū. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

2. Īsteno īpašas darbības, izveidojot un 
izmantojot dažādotu finansēšanas rīku un 
finansēšanas instrumentu kopumu, kas ir 
MVU rīcībā. Pielikuma II daļas 3.3. 
punkta a) apakšpunktā konkrētajam 
mērķim „Inovācija MVU” nosaka īpašas 
darbības. Šajās darbībās spēcīgu uzsvaru 
liek uz specializēta MVU instrumenta 
finansēšanu un īstenošanu, kas ir vērsts 
uz visu veidu MVU, kuriem ir inovatīvais 
potenciāls, un tās īsteno saskaņoti, 
izmantojot specializētu administratīvu 
struktūru, un pielāgo MVU vajadzībām. 
Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno specializētu MVU instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 

2. Tiks izveidots specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno, kuru vadīs viena pārvaldības 
iestāde, un to īstenos tā, kā noteikts
konkrētajam mērķim “Inovācija MVU” 
veltītajā I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā. Šis instruments būs 
tematiski saistīts ar konkrēto mērķi 
“Vadošā loma pamattehnoloģijās un 
rūpnieciskās tehnoloģijās”, kā noteikts 
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tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–7. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā. Ir nepieciešams 
nodrošināt, ka MVU ir integrēti pilnajā 
vērtības ķēdē, tādējādi gūstot pieeju visām 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
piedāvātajām iespējām.

Or. en

Pamatojums

MVU ir būtiski svarīga ražošanas struktūras daļa daudzās nozarēs. Kā piegādātāji un 
apakšpiegādātāji ražotājiem tie veido būtiski svarīgas saiknes ražošanas ķēdē. Tādēļ ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai MVU piedalītos pasākumos, kuros ir integrēti pamatierīču ražotāji, citi 
piegādātāji, tostarp lieli uzņēmumi, pētniecības un tehnoloģiju organizācijas un universitātes, 
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un lai MVU nebūtu izolēti savā programmā.

Grozījums Nr. 609
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā
I pielikuma II daļas 3.3. punkta
a) apakšpunktā.

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas, MVU paredzētas darbības. 
Šādas īpašās darbības cita starpā izpaužas 
kā specializēts MVU instruments, kas ir 
vērsts uz visu veidu MVU, kuriem ir 
inovatīvais potenciāls plašākajā šā vārda 
nozīmē, un tās īsteno saskaņoti un pielāgo 
MVU vajadzībām, kas noteiktas 
konkrētajam mērķim “Inovācija MVU” 
veltītajā iedaļā I pielikuma II daļas 
3.3. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
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konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas, MVU paredzētas darbības. 
Šādas īpašās darbības cita starpā izpaužas 
kā specializēts MVU instruments, kas ir 
vērsts uz visu veidu MVU, kuriem ir 
inovatīvais potenciāls, un tās īsteno 
saskaņoti un pielāgo MVU vajadzībām, kas 
noteiktas konkrētajam mērķim “Inovācija 
MVU” veltītajā iedaļā I pielikuma II daļas 
3.3. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā, vienlaikus pilnībā 
respektējot subsidiaritātes principu un 
radot Eiropas pievienoto vērtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti, izmantojot vienotu 
pārvaldību, un pielāgo MVU vajadzībām, 
kas noteiktas konkrētajam mērķim 
“Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, pastāv risks, ka, piešķirot finansējumu no dažādām budžeta pozīcijām (Vadošā loma 
rūpniecībā, Sabiedrības problēmu risināšana utt.), dažādi Komisijas ģenerāldirektorāti vai 
nodaļas var izveidot un īstenot katrs savu programmas versiju.

Grozījums Nr. 613
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 

2. Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
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konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēta MVU 
programma, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi risinātu MVU problēmas, nodrošinātu specializēto, MVU paredzēto pasākumu 
pienācīgu un efektīvu īstenošanu un palielinātu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietekmi, 
ir nepieciešams šos pasākumus iekļaut programmā, kurai ir savs budžets un konkrēta 
struktūra, kas ir atbildīga par īstenošanu un spēj apzināt praktiskos šķēršļus, ar kuriem 
saskaras MVU un kas ietekmē to sadarbību ar partneriem.

Grozījums Nr. 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
30 % no kopējā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un 15 % no prioritātei
“Sabiedrības problēmu risināšana”
piešķirtā budžeta, atvēlēt MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Oreste Rossi



AM\907403LV.doc 61/134 PE492.710v01-00

LV

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
30 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. it

Pamatojums

Ir stratēģiski svarīgi, lai MVU tiktu daudz lielākā mērā motivēti piedalīties pamatprogrammā, 
nekā ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 616
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Ar integrēto pieeju, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, vajadzētu piešķirt 20 % no 
kopējā apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Pamatojums

MVU dalības palielināšana ir būtiski svarīgs faktors, lai varētu izmantot dinamisku un 
inovatīvu uzņēmumu, jauno uzņēmumu un no pētniecības organizācijām un universitātēm 
atdalījušos uzņēmumu inovācijas spējas, lai rastu inovatīvus risinājumus un nodrošinātu 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sekmīgu īstenošanu. Septītajā pamatprogrammā bija 
iekļauts mērķis sasniegt 15 %, kas, visticamāk, tiks izpildīts, taču ir vajadzīgs mērķtiecīgāks, 
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taču sasniedzams mērķis, lai pilnībā izmantotu MVU inovāciju potenciālu.

Grozījums Nr. 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Vismaz 20 % no kopējā apvienotā 
budžeta, kas paredzēts konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģijās 
un rūpnieciskās tehnoloģijās” un prioritātei
“Sabiedrības problēmu risināšana”,
izmanto 2. punktā minētajam MVU
instrumentam.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētajai pieejai, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, vajadzētu ļaut ne mazāk kā 
20 % no kopējā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta piešķirt MVU.
Vismaz 20 % no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta atvēl MVU 
instrumenta īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
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Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
20 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāmaina, lai palielinātu MVU atvēlamo budžeta procentuālo daļu no 15 % uz 
20 %.

Grozījums Nr. 620
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētajai pieejai, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, vajadzētu ļaut vismaz 20 % no 
kopējā apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim "Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās" un prioritātei "Sabiedrības 
problēmu risināšana", atvēlēt MVU.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā MVU ietekmi uz ekonomiku, produktivitāti, darbavietu radīšanu un inovācijas 
kapacitāti ES, tiem jāpiešķir vismaz 20 % no kopējā budžeta.
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Grozījums Nr. 621
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Aptuveni 15 % no kopējā apvienotā 
budžeta, kas paredzēts konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģijās 
un rūpnieciskās tehnoloģijās” un prioritātei
“Sabiedrības problēmu risināšana”, piešķir
MVU.

Or. de

Grozījums Nr. 622
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētajai pieejai, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, vajadzētu ļaut vismaz 15 % no 
kopējā apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētajai pieejai, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, vajadzētu ļaut vismaz 15 % no 
kopējā apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus ne mazāk kā
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. ro

Grozījums Nr. 625
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus ne mazāk kā
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
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tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus ne mazāk kā
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus ne mazāk kā
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka 15 % uzskata par MVU piešķiramā finansējuma griestiem un 
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saglabātu iespēju piešķirt MVU vairāk par šo procentuālo daļu, jāiekļauj frāze „ne mazāk 
kā”. 

Grozījums Nr. 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētajai pieejai, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, vajadzētu ļaut ievērojamu daļu
no kopējā apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.
Sagaidāms, ka saņēmēji, kas pārstāv 
privāto sektoru, saņems ievērojamu daļu 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
kopējā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 629
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU un/vai 
maziem un vidējiem projektiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētā pieeja, kas izklāstīta 1. un 2. 
punktā, un pieteikumu iesniegšanas 
procedūras vienkāršošana ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a MVU instrumentu galvenokārt īsteno, 
izmantojot augšupējo pieeju. Īstenošanas 
jomas ir tikai un vienīgi tās prioritārās 
jomas, kas noteiktas konkrētajā mērķī 
“Vadošā loma pamattehnoloģijās un 
rūpnieciskās tehnoloģijās”, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katrā 
konkrētajā mērķī, kas ietilpst prioritātē 
“Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–
6. punktā. Vajadzības gadījumā tas var 
kalpot arī kā pirmskomerciālā iepirkuma 
instruments vai inovatīvu risinājumu 
iepirkuma instruments identificētu ES 
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publiskā iepirkuma veicēju kopējo 
vajadzību apmierināšanai Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 1. un 3. punkta 
noteikumiem Komisija veic novērtēšanu 
un reģistrē MVU dalības līmeni 
pētniecības programmās. Ja par mērķi 
izvirzītais 15 % līmenis nav sasniegts, 
Komisija noskaidro šīs situācijas iemeslus 
un nekavējoties ierosina jaunus 
pasākumus mērķa sasniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Turklāt vismaz 10 % no 2. un 3. pīlāra 
budžeta atvēl specializētajam MVU 
instrumentam.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
18. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Īpašu uzmanību pievērš arī tam, lai 
MVU pienācīgi iesaistītos un būtu 
pārstāvēti Eiropas Pētniecības telpas 
pārvaldes struktūrās un jo īpaši publiskā 
un privātā sektora partnerībās.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Sadarbības projekti un partnerības 

programma
Pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
galvenokārt īsteno, izmantojot 
starptautiskus sadarbības projektus, kas 
tiek veikti, izmantojot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus, kā paredzēts 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
gada darba programmās. Šos projektus 
papildinās publiskā un privātā sektora un 
publiskā un publiskā sektora partnerības, 
kas tiks izstrādātas kopā ar dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Ātrākais ceļš uz inovāciju

1. Lai paātrinātu inovācijas 
komercializāciju un izplatīšanu, 20 % no 
Savienības finansējuma, kas piešķirts 
konkrētajam mērķim „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” un katrai no III daļas 
„Sabiedrības problēmām”, atvēl ātrākam 
ceļam uz inovāciju.
2. „Ātrākais ceļš uz inovāciju” ir 
instruments, kurā izmanto augšupēju 
pieeju, kas ievērojami saīsinās laiku no 
idejas līdz jaunieveduma nonākšanai 
tirgū un palielinās ražotāju, kā arī MVU 
un pirmreizējo dalībnieku iesaistīšanos 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”. Līdz 
ar to šim instrumentam vajadzētu stimulēt 
privātā sektora investīcijas pētniecībā, 
attīstībā un inovācijā, veicināt tādu 
pētniecību un inovāciju, kuras uzsvars ir 
likts uz vērtību radīšanu, paātrināt jauno 
tehnoloģiju izmantošanu pieprasītos 
inovatīvos produktos, uz kuriem nākotnē 
balstīsies uzņēmējdarbība, ekonomiskā 
izaugsme un nodarbinātība.
3. Darbības aptver visu inovācijas ciklu, 
bet uzsvars ir jāliek uz darbībām, kas 
saistītas ar inovāciju, eksperimentālo un 
pirmskomercializācijas attīstību, aptverot 
attīstības posmus no tehnoloģijas 
demonstrācijas līdz ieviešanai tirgū, 
tostarp izmēģinājumus, demonstrējumus, 
testgultnes, pirmsnormatīvo pētniecību un 
standartu izveidi, kā arī inovācijas 
ieviešanu tirgū.
4. Instrumentu „Ātrais ceļš uz inovāciju" 
īsteno kā pamanāmu finansēšanas
instrumentu, kas nodrošina vienkāršu un 
ātru iekļaušanos kopējā lietišķajā 
pētniecībā pēc tam, kad ir veikta īpaša 
atlases procedūra, ko paredz Regula (ES) 
Nr. xxxx/2012 [Dalības un izplatīšanas 
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noteikumi].

Or. en

Pamatojums

Pienācīgi ņemot vērā paredzēto programmas orientāciju uz inovāciju, pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” ir jānodrošina vismaz viens instruments, kas sistemātiski ļauj jebkurā brīdī 
novērtēt un finansēt inovatīvas idejas, piemērojot ātru, standartizētu un uzticamu procedūru. 
Instruments, kas balstītos uz atklātu piedāvājumu konkursu vai augšupēju pieeju un 
paredzētu, ka finansējums ir jāpiešķir sešu mēnešu laikā, nodrošinātu, ka inovatīvām idejām 
nedraud novecošana, kamēr projekts beidzot tiek sākts. Šāds instruments arī palielinātu 
ražotāju līdzdalību.

Grozījums Nr. 637
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas.

1. Pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" var 
īstenot, izmantojot publiskā-privātā sektora
partnerības, ja visi attiecīgie partneri 
apņemas atbalstīt tādu pētniecības un 
inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas. Privātā un 
publiskā sektora partnerības (PPP), kurās 
var piedalīties dalībvalstis, būs elastīgas 
attiecībā uz dalībvalstīm, ļaujot tām valsts 
līmenī lemt par to, vai un kā tās vēlas šīs 
PPP atbalstīt, tomēr vienlaikus 
neapgrūtinot labāko Eiropas dalībnieku 
pilnvērtīgu dalību.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas.

1. Pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" var 
īstenot, izmantojot publiskā-privātā sektora
partnerības, ja visi attiecīgie partneri 
apņemas atbalstīt tādu pētniecības un 
inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas. Dalībnieku atlasē 
galvenais kritērijs ir izcilība.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora 
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas.

1. Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora 
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu
pirmskonkurences pētniecības un 
inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, jaunās 
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 187. 
pantu, un citās finansēšanas struktūrās, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā 
Finanšu regula] [55. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta v) vai vii) punktā]. Šos 
partnerības veidus īsteno tikai tad, ja to 
pamato izvirzīto mērķu darbības joma un 
vajadzīgo resursu apjoms;

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos un citās 
finansēšanas struktūrās, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā Finanšu 
regula] [55. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
v) vai vii) punktā]. Iepriekš veicot izmaksu 
ieguvumu analīzi un visaptverošu to 
pārvaldības un darbības novērtējumu 
attiecībā uz atklātības, pārredzamības, 
lietderības un efektivitātes kritērijiem, un 
ar nosacījumu, ka izpildīti 3. punktā 
minētie kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot
grozījumus to pamataktos —, jaunās
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas
izveidotas, pamatojoties uz LESD 187. 
pantu, un citās finansēšanas struktūrās, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā 
Finanšu regula] [55. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta v) vai vii) punktā]. Šos 
partnerības veidus īsteno tikai tad, ja to 
pamato izvirzīto mērķu darbības joma un 
vajadzīgo resursu apjoms;

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot
grozījumus to pamataktos —, jaunās
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas
izveidotas, pamatojoties uz LESD 
187. pantu, un citās finansēšanas 
struktūrās, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [jaunā Finanšu regula] 
[55. panta 1. punkta b) apakšpunkta v) vai 
vii) punktā]. Šos partnerības veidus īsteno 
tikai tad, ja to pamato izvirzīto mērķu 
darbības joma un vajadzīgo resursu 
apjoms; Komisija nodrošina vienotu 
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finansējuma avotu, izņemot gadījumus, 
kad Komisija un dalībvalstis skaidri 
vienojušās nodrošināt pietiekamu budžetu 
konkrētas iniciatīvas kopīgai 
finansēšanai.

Or. en

Pamatojums

Institucionalizētas PPP ir saistītas ar lieliem pieskaitītiem administratīviem izdevumiem, un 
sagatavošanā tām vajadzīgs ilgs laiks. Jaunajām PPP, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem, 
būtu jāpamatojas uz finansējuma modeli, kuram ir tikai viens finansējuma avots. Viens 
finansējuma avots pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir vēlamākais risinājums saistībā ar 
projektu īstenošanas vienkāršošanu un vienlīdzīgu līdzdalības iespēju nodrošināšanu 
dažādajās iesaistītajās valstīs.

Grozījums Nr. 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, jaunās 
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 187. 
pantu; un citās finansēšanas struktūrās, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā 
Finanšu regula] [55. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta v) vai vii) punktā]. Šos 
partnerības veidus īsteno tikai tad, ja to 
pamato izvirzīto mērķu darbības joma un 
vajadzīgo resursu apjoms;

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, jaunās 
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 187. 
pantu; un citās finansēšanas struktūrās, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā 
Finanšu regula] [55. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta v) vai vii) punktā]. Šos 
partnerības veidus īsteno tikai tad, ja to 
pamato izvirzīto mērķu darbības joma, 
atbilstība spēkā esošo ES politikas 
virzienu mērķiem un vajadzīgo resursu 
apjoms;

Or. en
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Grozījums Nr. 643
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noslēdzot līgumiskas vienošanās starp 
1. punktā minētajiem partneriem, kurās 
norāda partnerības mērķi, attiecīgās 
partneru saistības, galvenos rezultatīvos 
rādītājus un sasniedzamos rezultātus, 
identificējot arī pētniecības un inovācijas 
pasākumus, kam vajadzīgs atbalsts no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”.

(b) noslēdzot līgumiskas vienošanās starp 
1. punktā minētajiem partneriem, kurās 
norāda partnerības mērķi, attiecīgās 
partneru saistības, funkcijas un 
pienākumus, pārvaldības principus, kas 
nodrošina atklātu un pārredzamu darbību 
un ieinteresēto personu līdzdalību,
galvenos rezultatīvos rādītājus un 
sasniedzamos rezultātus, identificējot arī 
pētniecības un inovācijas pasākumus, kam 
vajadzīgs atbalsts no pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Jaunas publiskās un privātās 
partnerības dibina vienīgi īpašos 
gadījumos, kad sasniedzamo mērķu 
darbības joma to attaisno un iespējams 
pierādīt, ka citi partnerību vai 
finansēšanas instrumentu veidi nevar 
nodrošināt vēlamā mērķa sasniegšanu vai 
ģenerēt nepieciešamo sviras efektu un 
dalībnieku iesaistīšanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 645
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 b. Pamatojoties uz LESD 187. pantu 
jaunas partnerības netiek dibinātas.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Publiskā un privātā sektora partnerības 
identificē atklāti un pārredzami, 
pamatojoties uz visiem šādiem kritērijiem:

3. Publiskā un privātā sektora partnerības 
identificē, dibina un vada atklāti un 
pārredzami. Jebkuras jaunas partnerības 
dibina ievērojot vismaz visus turpmāk 
minētos kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 647
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Publiskā un privātā sektora partnerības 
identificē atklāti un pārredzami, 
pamatojoties uz visiem šādiem kritērijiem:

3. Publiskā-privātā sektora partnerības 
identificē un īsteno atklāti un pārredzami, 
pamatojoties uz visiem šādiem kritērijiem:

Or. ro
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Grozījums Nr. 648
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības līmenī īstenotas darbības
pievienotā vērtība;

(a) Savienības līmenī īstenotas darbības 
pievienotā vērtība un publiskās-privātās 
partnerības instrumenta pievienotā 
vērtība, ieviešot tirgū pētniecības un 
jauninājumu rezultātus tajās jomās, kurās 
MVU ir galvenie izaugsmes virzītāji 
vietējā mērogā;

Or. en

Pamatojums

Publiskās-privātās partnerības var būt stratēģiski ļoti noderīgas un efektīvas, lai veicinātu 
MVU attīstību, arī ņemot vērā to radīto teritoriālo ietekmi.

Grozījums Nr. 649
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības līmenī īstenotas darbības
pievienotā vērtība;

(a) apliecinājums, ka darbībām Savienības 
līmenī piemīt pievienotā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 650
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem;

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem, nosakot kopīgus mērķus visā 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, 
skaidrus un izmērāmus sabiedrības 
nozīmes un konkurētspējas mērķus, 
tostarp darbvietu un uzņēmumu 
radīšanas, intelektuālā īpašuma un 
patentu radīšanas, izglītības/apmācības 
mērķus un pārskatatbildību attiecībā uz šo 
mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 651
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem;

(b) tas, cik liela ir to ietekme, lai veicinātu
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem, paturot prātā, ka atsevišķu 
projektu nodrošinātos potenciālos 
ieguvumus nevar iepriekš pilnībā 
paredzēt;

Or. en

Grozījums Nr. 652
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem;

(b) tas, cik liela ir to iespējamā ietekme uz
sabiedrības problēmu risināšanu un 
problēmu risināšanu saistībā ar ilgtspēju 
vai rūpniecisko konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 653
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem;

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, darbvietu 
radīšanu, ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociālekonomiskajiem jautājumiem, kā arī 
sabiedrības problēmu risināšanu;

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansēšanas veidiem, tostarp publiskajām-privātajām 
partnerībām ir jānodrošina visaktuālāko sociālekonomisko problēmu risināšana, piemēram, 
darbavietu radīšana, un jānodrošina pilnvērtīgākas sinerģijas ar sabiedrības problēmu 
risināšanu, kas minētas pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” III daļā.

Grozījums Nr. 654
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi, darbavietu radīšanu un 
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jautājumiem; sociālekonomiskajiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 655
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies visi 
partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem mērķiem;

(c) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies visi 
partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem mērķiem;
jo īpaši privātā sektora dalībnieku 
finansiālās saistības, tostarp naudā;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies visi 
partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem mērķiem;

(c) saistības, ko uzņēmušies visi partneri, 
pamatojoties uz vienotu redzējumu un 
skaidri definētiem mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Privātam sektoram ir sarežģīti izpildīt "ilgtermiņa saistību" prasību. Pašreizējos 
ekonomiskajos apstākļos nozares plānošanas periodi ir daudz īsāki. Ekonomiskā stabilitāte 
nav tāda, lai sagaidītu, ka privātais sektors uzņemsies daudzu gadu saistības. Tāpēc 
nepieciešama elastīgāka pieeja.
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Grozījums Nr. 657
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) dažādu partneru iesaistīšanās kopīgi 
ar privāto sektoru, jo īpaši universitāšu un 
pētnieku aktīva līdzdalība, apliecinājums 
MVU efektīvai iesaistei, kā arī citu 
dalībnieku, piemēram, valsts uzņēmumu, 
bezpeļņas un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, līdzdalība;

Or. en

Grozījums Nr. 658
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) skaidri noteikti katra partnera uzdevumi 
un saskaņoti rezultatīvie pamatrādītāji par 
visu izvēlēto laikposmu.

(e) skaidri noteikti katra partnera 
uzdevumi, atbildība un saskaņoti 
rezultatīvie pamatrādītāji par visu izvēlēto 
laikposmu.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) spēja palīdzēt veidot un stiprināt 
pētnieku, pacientu un ieinteresēto 
personu tīklus, lai uzlabotu attiecības un 
apmaiņu starp šiem cilvēkiem, 
attiecīgajām nozarēm, iestādēm un 
pilsonisko sabiedrību;.

Or. en

Grozījums Nr. 660
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) apliecinājums atklātai, pārredzamai 
un iesaistošai pārvaldības sistēmai un 
pareizas finanšu vadības principu 
ievērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 661
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) visas vērtību ķēdes visu ieinteresēto 
partneru iesaistīšanās, ieskaitot tiešos 
lietotājus, MVU un pētniecības institūtus;

Or. en
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Grozījums Nr. 662
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e b) apņemšanās veikt pasākumus, kas 
nodrošinātu zināšanu triādes — izglītības, 
pētniecības un inovācijas — integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 663
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Pirms konsolidēt atbalstu jau esošām 
partnerībām, vai pirms jaunu partnerību
izveidošanas, Komisija veic visaptverošu 
ietekmes novērtējumu un izvērtējumu tām 
partnerībām, kas izveidotas saskaņā ar 
7. pamatprogrammu (kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas, publiskās un privātās 
partnerības saskaņā ar Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas programmu, kā 
arī Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju 
institūta izveidotās zināšanu un inovāciju 
kopienas).
Pamatojoties uz novērtējumu un 
izvērtējumu, Komisija pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā 
iesniedz priekšlikumus par izveidoto 
publiskā un privātā sektora partnerību 
pārvaldības un darbības dramatisku 
uzlabošanu, lai nodrošinātu efektīvāku un 
lietderīgāku ietekmi, atklātu un 
pārredzamu darbību un novērstu interešu 
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konfliktus.
Novērtējumā un pārskatīšanā jo īpaši ņem 
vērā ietekmi uz MVU un mazākām 
pētniecības organizācijām, lai 
nodrošinātu šo dalībnieku pilnvērtīgāku 
iesaistīšanos pētniecības programmu un 
projektu izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Ne vēlāk kā gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā padziļināti izvērtē gan 
pašreizējās, gan jaunās publiskās-privātās 
partnerības, lai analizētu to nodrošināto 
Eiropas pievienoto vērtību. Šā izvērtējuma 
rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 b. Ja padziļinātajā izvērtējumā atklājas, 
ka nav pietiekami izpildīti Eiropas 
pievienotās vērtības kritēriji, Eiropas 
Parlaments un Padome var lemt par 
finansējuma pārtraukšanu šīm 
publiskajām-privātajām partnerībām. 
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Or. en

Grozījums Nr. 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 c. Publiskā-privātā sektora partnerības 
publiskos līdzekļus dara pieejamus 
pārredzamos procesos un galvenokārt 
konkursa kārtībā, un dalības noteikumi ir 
pielāgoti pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" dalības noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina publiskā-publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanu, ja darbības 
valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī 
tiek kopīgi īstenotas Savienībā.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina publiskā-publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanu, ja darbības 
valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī 
tiek kopīgi īstenotas Savienībā. Publiskā-
publiskā sektora partnerību finansēšanai 
izmantoto līdzekļu apjoms nepārsniedz 
15 % no kopējā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Marisa Matias
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina publiskā-publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanu, ja darbības
valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī 
tiek kopīgi īstenotas Savienībā.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina publiskā-publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanu, ja darbības
vietējā, reģionālā, valsts vai starptautiskā 
līmenī tiek koordinētas, saskaņotas un
kopīgi īstenotas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā.

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā, un 
šīs iniciatīvas attiecīgā gadījumā var ietvert 
reģionus un pilsētas. Uz Savienības 
finansiālo ieguldījumu vienmēr attiecina 
nosacījumu par Savienības pievienotās 
vērtības esību un resursu papildināmību.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā.

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu reģionu
starpā, jo īpaši starp reģioniem, kas ietilpst 
vienā Eiroreģionā vai vienā Eiropas 
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teritoriālās sadarbības grupā, kas 
apstiprināta ar 2006. gada 5. jūlija 
Regulu (EK) 1082/2006 par Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)*.
*OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 671
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā.

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu un to 
pilsētu, kā arī reģionu starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 672
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 
saskaņā ar LESD 185. pantu.

(b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 
saskaņā ar LESD 185. pantu, attiecīgā 
gadījumā piedaloties reģionālajām vai 
vietējām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 
saskaņā ar LESD 185. pantu.

(b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas reģionālās varas 
iestādes vai dalībvalstis saskaņā ar LESD 
185. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 674
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos 
papildu finansējumu piešķir ar 
nosacījumu, ka kopīgo uzaicinājumu un 
darbību dalībnieki jau iepriekš ir 
uzņēmušies ievērojamas finansiālas 
saistības. ERA-NET instruments var 
ietvert mērķi saskaņot kopīgo 
uzaicinājumu un darbību noteikumus un 
īstenošanas kārtību. To var arī izmantot, lai 
sagatavotos iniciatīvai atbilstoši LESD 
185. pantam.

ERA-NET instruments var ietvert mērķi 
saskaņot kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Or. ro

Grozījums Nr. 675
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir atkarībā no kopīgo 



PE492.710v01-00 90/134 AM\907403LV.doc

LV

kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies ievērojamas 
finansiālas saistības. ERA-NET 
instruments var ietvert mērķi saskaņot 
kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

uzaicinājumu un darbību dalībnieku 
iepriekšējiem rezultātiem. ERA-NET 
instruments var ietvert mērķi saskaņot 
kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Or. pl

Pamatojums

Papildu finansējumam pētniecībai jābūt atkarīgam no sasniegtajiem rezultātiem, nevis jau 
piešķirtā finansējuma apjoma.

Grozījums Nr. 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka 
kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies ievērojamas 
finansiālas saistības. ERA-NET 
instruments var ietvert mērķi saskaņot 
kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka 
kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies ievērojamas 
finansiālas saistības naudā vai natūrā.
ERA-NET instruments var ietvert mērķi 
saskaņot kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka 
kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies ievērojamas 
finansiālas saistības. ERA-NET 
instruments var ietvert mērķi saskaņot 
kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka 
kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies ievērojamas 
finansiālas saistības vai nu naudā, vai 
natūrā. ERA-NET instruments var ietvert 
mērķi saskaņot kopīgo uzaicinājumu un 
darbību noteikumus un īstenošanas kārtību.
To var arī izmantot, lai sagatavotos 
iniciatīvai atbilstoši LESD 185. pantam.

Or. it

Pamatojums

Ja dalībnieku rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu, tie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu, 
nodrošinot pakalpojumus, iekārtas vai darbaspēku.

Grozījums Nr. 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka 
kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies ievērojamas
finansiālas saistības. ERA-NET 
instruments var ietvert mērķi saskaņot 
kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkos papildu 
finansējumu piešķir ar nosacījumu, ka 
kopīgo uzaicinājumu un darbību dalībnieki 
jau iepriekš ir uzņēmušies indikatīvas
finansiālas saistības naudā vai natūrā.
ERA-NET instruments var ietvert mērķi 
saskaņot kopīgo uzaicinājumu un darbību 
noteikumus un īstenošanas kārtību. To var 
arī izmantot, lai sagatavotos iniciatīvai 
atbilstoši LESD 185. pantam.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāgroza, lai ieviestu iespēju pieņemt dalībnieku finansiālās saistības vai nu naudā, 
vai natūrā.
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Grozījums Nr. 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – trešā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkos šādas 
iniciatīvas ierosina tikai gadījumos, kad 
vajadzīga specializēta īstenošanas struktūra 
un kad dalības valstis ir ļoti stingri 
apņēmušās īstenot integrāciju zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī. Turklāt 
priekšlikumus attiecībā uz iniciatīvām, kas 
minētas b) apakšpunktā, identificē, 
pamatojoties uz visiem šādiem kritērijiem:

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkos šādas 
iniciatīvas ierosina tikai gadījumos, kad 
vajadzīga specializēta īstenošanas struktūra 
un kad dalības valstis un/vai reģioni ir ļoti 
stingri apņēmušās īstenot integrāciju 
zinātnes, pārvaldības un finanšu līmenī. 
Turklāt priekšlikumus attiecībā uz 
iniciatīvām, kas minētas b) apakšpunktā, 
identificē, pamatojoties uz visiem šādiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – trešā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidras dalības valstu finansiālas 
saistības, tostarp iepriekšējas saistības 
apvienot valsts un/vai reģionālus 
ieguldījumus transnacionālai pētniecībai un 
inovācijai;

(b) skaidras dalības valstu un/vai reģionu
finansiālas saistības naudā vai natūrā, 
tostarp iepriekšējas saistības apvienot 
valsts un/vai reģionālus ieguldījumus 
transnacionālai pētniecībai un inovācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 681
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – trešā daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidras dalības valstu finansiālas 
saistības, tostarp iepriekšējas saistības 
apvienot valsts un/vai reģionālus 
ieguldījumus transnacionālai pētniecībai un 
inovācijai;

(b) skaidras dalības valstu finansiālas 
saistības un pozitīvi darbības rezultāti, kā 
arī iepriekšējas saistības apvienot valsts 
un/vai reģionālus ieguldījumus 
transnacionālai pētniecībai un inovācijai;

Or. pl

Pamatojums

Papildu finansējumam pētniecībai jābūt atkarīgam no sasniegtajiem rezultātiem, nevis jau 
piešķirtā finansējuma apjoma.

Grozījums Nr. 682
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – trešā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidras dalības valstu finansiālas 
saistības, tostarp iepriekšējas saistības 
apvienot valsts un/vai reģionālus 
ieguldījumus transnacionālai pētniecībai un 
inovācijai;

(b) skaidras dalības valstu finansiālas 
saistības vai nu naudā, vai natūrā, tostarp 
iepriekšējas saistības apvienot valsts un/vai 
reģionālus ieguldījumus transnacionālai 
pētniecībai un inovācijai;

Or. it

Pamatojums

Skatīt 20. panta 2. punkta 2. apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – trešā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidras dalības valstu finansiālas (b) dalības valstu indikatīvas finansiālas 



PE492.710v01-00 94/134 AM\907403LV.doc

LV

saistības, tostarp iepriekšējas saistības
apvienot valsts un/vai reģionālus 
ieguldījumus transnacionālai pētniecībai un 
inovācijai;

saistības naudā vai natūrā, tostarp 
iepriekšējas saistības pielīdzināt valsts 
un/vai reģionālus ieguldījumus 
transnacionālai pētniecībai un inovācijai
un vajadzības gadījumā apvienot 
resursus;

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāgroza, lai ieviestu iespēju pieņemt dalībnieku finansiālās saistības vai nu naudā, 
vai natūrā.

Grozījums Nr. 684
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – trešā daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Savienības līmenī īstenotas darbības
pievienotā vērtība;

(c) īstenotās darbības pievienotā vērtība 
dalībvalsts līmenī;

Or. pl

Pamatojums

Pievienoto vērtību Savienības līmenī var aprēķināt summējot dalībvalstīs iegūto.

Grozījums Nr. 685
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesību subjekti, kas reģistrēti trešās 
valstīs, un starptautiskas organizācijas var 
piedalīties pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” netiešajās darbībās ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [Dalības noteikumi]. Starp 

1. Tiesību subjekti, kas reģistrēti trešās 
valstīs, un starptautiskas organizācijas var 
piedalīties pamatprogrammas
„Apvārsnis 2020” netiešajās darbībās ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [Dalības noteikumi]. Starp 
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pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātēm un to ietvaros veicina 
starptautisku sadarbību ar trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, jo īpaši 
lai:

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
prioritātēm un to ietvaros veicina 
starptautisku sadarbību ar trešām valstīm
— jo īpaši ar Savienības stratēģiskajiem 
partneriem un starptautiskām 
organizācijām, jo īpaši lai:

Or. en

Grozījums Nr. 686
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas.

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas, un 
attiecīgos gadījumos — starptautiskās 
saistības, piemēram, Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) atbalstītu pasaules līmenī konkurēt 
spējīgu izcilības centru dibināšanu, 
tādējādi padarot Eiropas Savienību par 
pasaules līderi visprogresīvāko pētījumu 
un inovācijas jomā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Šīs darbības jo 
īpaši ietver pētniecības kapacitātes 
veicināšanu jaunattīstības valstīs un 
sadarbības projektus, galveno uzmanību 
pievēršot to īpašām vajadzībām tādās 
jomās kā veselība — tostarp ielaistu 
slimību izpēte, kā arī lauksaimniecība, 
zivsaimniecība un vide, un, ko īsteno 
finansiālos apstākļos, kuri ir piemēroti 
minēto valstu iespējām.

Or. fr

Pamatojums

Starptautiskas sadarbības vienīgais iespējamais pamats ir kopēju interešu un savstarpēja 
izdevīguma princips. Ierobežojošu kritēriju noteikšana pamatprogrammas līmenī var būt 
traucējoša. Šeit ierosinātās mērķtiecīgās darbības ir tās pašas, kas 7. pamatprogrammas 
I pielikumā. Tas atbilst jomām, kuras ES ir nolēmusi atbalstīt ar attīstības palīdzību.

Grozījums Nr. 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Šīs darbības jo 
īpaši ietver pētniecības kapacitātes 
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tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi. veicināšanu jaunattīstības valstīs un 
sadarbības projektus, galveno uzmanību 
pievēršot to īpašām vajadzībām tādās 
jomās kā veselība — tostarp ielaistu 
slimību izpēte, kā arī lauksaimniecība, 
zivsaimniecība un vide, un, ko īsteno 
finansiālos apstākļos, kuri ir piemēroti 
minēto valstu iespējām.

Or. fr

Grozījums Nr. 690
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamās ietekmes 
pakāpi. Šīs darbības jo īpaši ietver 
pētniecības kapacitātes veicināšanu 
jaunattīstības valstīs un sadarbības 
projektus, galveno uzmanību pievēršot to 
īpašām vajadzībām tādās jomās kā 
veselība — tostarp ielaistu slimību izpēte, 
kā arī lauksaimniecība, zivsaimniecība un 
vide, un, ko īsteno finansiālos apstākļos, 
kuri ir piemēroti minēto valstu iespējām.

Or. fr

Grozījums Nr. 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.
Šajos sadarbības pasākumos būtu jāņem 
vērā attālāko reģionu un aizjūras zemju 
un teritoriju zinātniskās un tehnoloģiskās 
spējas attiecīgajā pasaules reģionā.

Or. fr

Pamatojums

Attālākie reģioni un aizjūras zemes un teritorijas ir attīstījušas savas zinātniskās un 
tehnoloģiskās spējas ar mērķi kļūt par izcilības centriem savos attiecīgajos reģionos. Tāpēc 
ES tās var izmantot kā sadarbības projektu bāzes.

Grozījums Nr. 692
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, jo īpaši ar 
Savienības stratēģiskajiem partneriem,
īsteno, pamatojoties uz kopējām interesēm 
un savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā.

Or. fr

Pamatojums

Starptautiskas sadarbības vienīgais iespējamais pamats ir kopēju interešu un savstarpēja 
izdevīguma princips. Ierobežojošu kritēriju noteikšana pamatprogrammas līmenī var būt 
traucējoša. Šeit ierosinātās mērķtiecīgās darbības ir tās pašas, kas 7. pamatprogrammas 
I pielikumā. Tas atbilst jomām, kuras ES ir nolēmusi atbalstīt ar attīstības palīdzību.

Grozījums Nr. 694
Henri Weber

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un
pasaulē.

Or. fr

Grozījums Nr. 695
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – trešā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 696
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, jo 
īpaši ar Savienības stratēģiskajiem 
partneriem, kā arī trešo valstu intelektuālā 
īpašuma sistēmu iespējamos trūkumus.

Or. en

Grozījums Nr. 697
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Iespējamā divējādā izmantojuma dēļ 
jāizvairās no sadarbības pētniecības jomā 
ar trešām valstīm, kas neievēro 
cilvēktiesības, ANO rezolūcijas un 
starptautiskās tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turklāt pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” konkrētā mērķa “Visiem 
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros īsteno horizontālus un 
transversālus pasākumus starptautiskas 
sadarbības stratēģiskās attīstības 
veicināšanai, kā noteikts I pielikuma 
III daļas 6.3.2. punkta d) apakšpunktā.

3. Turklāt pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” konkrētā mērķa “Eiropa 
mainīgajā pasaulē — iekļaujoša, 
inovatīva un domājoša sabiedrība” ietvaros 
īsteno horizontālus un transversālus 
pasākumus starptautiskas sadarbības 
stratēģiskās attīstības veicināšanai, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 6.3.2. punkta 
d) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Sadarbība ar struktūrām no tām 
trešām valstīm, kuras iesaistītas militāros 
vai teritoriālos konfliktos, vai gadījumos, 
ja ir pietiekami pamatotas aizdomas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tiek 
ierobežota, un uz to attiecas īpaši Regulā 
(ES) Nr. XX/XX izklāstītie noteikumi 
[Līdzdalības noteikumi].

Or. en

Pamatojums

Grozījums papildina grozījumu kopumu, kas attiecas uz līdzdalības pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” noteikumiem.  Šajā grozījumā izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz 
valstīm, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, un ar to pieprasa rūpīgu ziņošanu, 
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nodrošinot „uguns sienu” starp ES pētniecībai paredzēto finansējumu un attiecīgiem militāra 
vai teritoriāla konflikta gadījumiem, vai cilvēktiesību pārkāpumiem. 

Grozījums Nr. 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Lai samazinātu administratīvo slogu 
dalībniekiem, Komisija atzīst saņēmēju 
valstī pieņemto grāmatvedības praksi. 

Or. en

Grozījums Nr. 701
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Starptautiskai sadarbībai paredzētais 
kopējais budžeta piešķīrums ir vismaz 4 % 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
kopējā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
21. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 b. Dalībniekiem, kuri trīs gadus pēc 
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kārtas ir nodrošinājuši apmierinošu 
revīziju, piemēro vienkāršāku revīzijas 
procedūru, lai veicinātu uz lielāku 
savstarpējo uzticēšanos balstītu pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informēšana, paziņošana un izplatīšana Informēšana, paziņošana, izmantošana un 
izplatīšana

Or. en

Grozījums Nr. 704
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem.
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”
komunikācijas pasākumiem piešķirtais 
budžets paredzēts arī tam, lai finansētu 
Savienības politisko prioritāšu paziņošanu,
ja tie ir saistīti ar šīs regulas vispārīgo 
mērķi.

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem; 
personām ar invaliditāti visas šīs 
darbības, tostarp informēšanas pasākumi 
ir pieejami un sasniedzami tādā pašā 
mērā kā pārējiem. Pamatprogrammā
"Apvārsnis 2020" komunikācijas 
pasākumiem piešķirtais budžets paredzēts 
arī tam, lai finansētu Savienības politisko 
prioritāšu paziņošanu, ja tie ir saistīti ar šīs 
regulas vispārīgo mērķi.

Or. es
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiks atbalstīti cilvēki ar invaliditāti, nodrošinot, ka viņiem ir iespējas piekļūt 
informācijai, saziņai un informācijas izplatīšanai saistībā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem. 
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
komunikācijas pasākumiem piešķirtais 
budžets paredzēts arī tam, lai finansētu 
Savienības politisko prioritāšu paziņošanu, 
ja tie ir saistīti ar šīs regulas vispārīgo 
mērķi.

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem. 
Pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" 
komunikācijas pasākumiem piešķirtais 
budžets paredzēts arī tam, lai finansētu 
Savienības politisko prioritāšu paziņošanu, 
ja tie ir saistīti ar šīs regulas vispārīgo 
mērķi. Jo īpaši tā sniedz dalībvalstīm 
savlaicīgu un pilnīgu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 706
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem. 
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
komunikācijas pasākumiem piešķirtais 
budžets paredzēts arī tam, lai finansētu 
Savienības politisko prioritāšu paziņošanu, 

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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ja tie ir saistīti ar šīs regulas vispārīgo 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 707
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
atbalstītajās darbībās.

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās. Visas ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
saistītās informēšanas un paziņošanas 
darbības, tostarp saziņas pasākumi 
saistībā ar atbalstītajiem projektiem, 
pētniecības rezultātiem un novērtēšanas 
rezultātiem ir publiski pieejami digitālā 
formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās.

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās, jo īpaši rūpējoties 
par to, lai šī informācija tiktu sniegta 
visiem viegli pieejamā veidā, proti, 
domājot par cilvēkiem ar invaliditāti.

Or. en



PE492.710v01-00 106/134 AM\907403LV.doc

LV

Grozījums Nr. 709
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi informācijas un saziņas pasākumi 
saistībā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” , tostarp saziņas 
pasākumi saistībā ar atbalstītajiem 
projektiem un rezultātiem personām ar 
invaliditāti ir pieejami un sasniedzami 
tādā pašā mērā kā pārējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi informācijas un saziņas pasākumi 
saistībā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” , tostarp informēšanas 
pasākumi par programmas rezultātiem un 
atbalstītajiem projektiem jānodrošina arī 
formātā, kas pieejams personām ar 
invaliditāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vienkāršotu pieeju informācijai un 
izveidotu instrumentu, paredzot tajā visu 
pētniecības kopienas prasīto informāciju 
un ņemot vērā pārredzamības prasību, 
pārskata digitālo instrumentu CORDIS 
un pārveido to par saprotamāku un 
elastīgāku instrumentu. Jaunā CORDIS 
izstrādi pabeidz līdz 2013. gada jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik CORDIS ir viena no sarežģītākajām programmām. Lai nodrošinātu vienkāršotu 
sabiedrības, pētnieku un uzņēmumu piekļuvi informācijai, šī programma ir jāpārskata, ir 
jāpapildina informācija un ir jāvienkāršo piekļuve visiem priekšlikumiem un dotācijām.

Grozījums Nr. 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami;

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem, aizjūras zemēm un 
teritorijām vai dalībniekiem, kas ir 
pārstāvēti nepietiekami;

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt iniciatīvas, kas vairotu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atpazīstamību aizjūras zemēs un teritorijās.

Grozījums Nr. 713
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami;

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami, tostarp 
pētniekiem un dalībniekiem ar 
invaliditāti;

Or. en

Pamatojums

Īpaši jāpievērš uzmanība personām ar invaliditāti un viņu vajadzībām attiecībā uz 
pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu, saziņu un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
rezultātu izplatīšanu. Turklāt ir jāpalielina veiktspēja, jo personas ar invaliditāti un viņus 
pārstāvošas organizācijas nav pietiekami pārstāvētas pētniecības un inovācijas programmās, 
kā arī dialogā un apspriedēs ar sabiedrību.

Grozījums Nr. 714
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami;

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami, kā tas ir 
pētnieku un dalībnieku ar invaliditāti 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 715
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mērķtiecīgu palīdzību projektiem un 
konsorcijiem, lai nodrošinātu tiem piekļuvi 
prasmēm, kas vajadzīgas, lai optimizētu 
rezultātu paziņošanu un izplatīšanu;

(b) mērķtiecīgu palīdzību projektiem un 
konsorcijiem, lai nodrošinātu tiem 
pienācīgu piekļuvi prasmēm, kas 
vajadzīgas, lai optimizētu rezultātu 
paziņošanu un izplatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 716
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi, un to obligāta 
paziņošana un izplatīšana zinātnieku 
aprindām, rūpniecības nozarei un 
sabiedrībai kopumā;

Or. en

Pamatojums

Īpaši jāpievērš uzmanība personām ar invaliditāti un viņu vajadzībām attiecībā uz 
pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu, saziņu un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
rezultātu izplatīšanu. Turklāt ir jāpalielina veiktspēja, jo personas ar invaliditāti un viņus 
pārstāvošas organizācijas nav pietiekami pārstāvētas pētniecības un inovācijas programmās, 
kā arī dialogā un apspriedēs ar sabiedrību.

Grozījums Nr. 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi, piemēram, atbalstot 
īpašus informācijas apstrādes centrus vai 
institūtus, kas apkopo pētniecības 
rezultātus;

Or. en

Pamatojums

Informācijas apkopošanas centri varētu vākt pētniecības atklājumus par konkrētām īpašām 
jomām, kas dotu iespēju izvairīties no izmaksu ziņā neizdevīgas dublēšanās un nodrošinātu 
rezultātu efektīvu izplatīšanu. Turklāt informācijas apkopošanas centri varētu palīdzēt arī 
pētniecības institūtu un citu ieinteresēto personu sadarbībā.

Grozījums Nr. 718
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi, un, attiecīgos 
gadījumos, to paziņošana un izplatīšana 
zinātnieku aprindām un sabiedrībai 
kopumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 719
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

(c) ekspertu analītiskās darbības, kuru 
rezultātā tiek apvienoti un izvērtēti
rezultāti no vairākiem atšķirīgiem
projektiem, tostarp tiem, kas var būt 
finansēti no citiem avotiem, lai nodrošinātu 
lietotājdraudzīgas rezultātu datubāzes un
sagatavotu ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

Or. pl

Pamatojums

Ekspertiem nevis vienkārši jāapkopo dati, bet gan jādara tas, pamatojoties uz paveiktajos 
projektos iegūto datu analītisku izvērtējumu.

Grozījums Nr. 720
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

(c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
un pieejamas datubāzes un ziņojumus, 
kuros apkopoti galvenie secinājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) īpaša uzmanība tiek pievērsta 
iniciatīvām, kas saistītas ar jutīgiem ētikas 
jautājumiem, piemēram, cilvēka 
embrionisko cilmes šūnu pētījumiem. 
Attiecībā uz šādiem jautājumiem Eiropas 
Komisija veic īpašus pasākumus, lai 
atbalstītu plašu dialogu un apspriešanos, 
kurā pārstāvēti visi viedokļi.

Or. en

Pamatojums

Šajās zinātniskajās un ētiskajās debatēs steidzami jāiesaista iedzīvotāji un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas. Publiskās apspriešanās par cilvēka embrionisko cilmes šūnu 
pētījumiem ļoti bieži reliģiskās autoritātes un konfesionālās organizācijas ir tās, kas iestājas 
pret zinātnieku uzskatiem. Reliģijā pamatotas ētikas tradīcijas ir godājamas, bet vienlīdz 
godājamas ir ētikas tradīcijas, kuru pamatā ir ar reliģiju nesaistītas cilvēciskas vērtības, un 
tām ir jābūt pārstāvētām šāda veida politikas apspriešanā.

Grozījums Nr. 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības un 
tās organizāciju iesaistīšanai pētniecības 
un inovācijas procesā, piemēram, 
pētniecības programmu sagatavošanā un 
zināšanu līdzradīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 723
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) iniciatīvas, lai veicinātu Eiropas 
sabiedrības izpratni par jautājumiem, kas 
saistīti ar zinātni, tehnoloģijām un 
inovāciju, un veicinātu Eiropas publiskajā 
telpā zinātniski pamatotas debates par 
galvenajām sabiedrības problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) iniciatīvas, kuru mērķis ir novērtēt 
15. panta neteikumu izpildi par dzimumu 
līdztiesību un pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, kā arī informēt par 
šiem noteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 725
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) iniciatīvas, kas iesaista pilsonisko 
sabiedrību un tās organizācijas un 
iestādes un veicina tās līdzdalību 
pētniecības un inovācijas procesā.

Or. en
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Grozījums Nr. 726
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontroles sistēmu, ko izveido šīs regulas 
īstenošanai, strukturē tā, lai nodrošinātu 
pamatotu pārliecību par to, ka tiks 
sasniegta ar darbību efektivitāti un 
lietderību saistītā riska pienācīga 
pārvaldība, kā arī pakārtoto darījumu 
likumība un pareizība, ņemot vērā to, ka 
programmas ir daudzgadu programmas, kā 
arī attiecīgo maksājumu veidu.

1. Kontroles sistēmu, ko izveido šīs regulas 
īstenošanai, strukturē tā, lai nodrošinātu 
pamatotu pārliecību par to, ka tiks 
sasniegta ar darbību efektivitāti un 
lietderību saistītā riska pietiekama 
samazināšana un pienācīga pārvaldība, kā 
arī pakārtoto darījumu likumība un 
pareizība, ņemot vērā to, ka programmas ir 
daudzgadu programmas, kā arī attiecīgo 
maksājumu veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Izveido ad hoc vidutāja amatu, kura 
pienākums būtu nodrošināt noteikumu 
vienotu interpretāciju. Ja rodas konflikta 
situācijas attiecībā uz noteikumu un 
procedūru interpretāciju, piemēram, 
pamatojoties uz jebkuras ieinteresētās 
puses neatkarīgu atkārtotu revīziju, 
Komisija var atrisināt konfliktu 
kompromisa ceļā, izmantojot ad hoc 
vidutāja ieteikumus. 

Or. fr
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Pamatojums

6. un 7 pamatprogrammas gaitā bija vairāki konflikti ar saņēmējiem jautājumos par 
noteikumu interpretāciju, un procesa gaitā, kā arī no Komisijas veiktās revīzijas rezultātiem, 
noskaidrojās, ka, lai izvairītos no tiesāšanās, būtu lietderīgi izveidot vidutāja procedūru. Šī 
paša iemesla dēļ ir jāizveido kompromisa procedūra ātrai konfliktu atrisināšanai.

Grozījums Nr. 728
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. punktu, Komisija revīzijas var 
veikt četru gadu laikā pēc galīgā 
maksājuma veikšanas.

Neskarot 3. punktu, Komisija revīzijas var 
veikt divu gadu laikā pēc projekta 
pabeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
kā arī novērtējumu par 
visprogresīvākajiem sabiedrības problēmu 
risinājumiem, ko piedāvājušas galvenās 
pamattehnoloģijas un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
MVU dalība, privātā sektora dalība, 
dzimumu līdztiesība un energoefektivitāte.
Uzraudzībā iekļauj arī informāciju par 
finansējuma apjomu publiskām-privātām 
un publiskām-publiskām partnerībām.

Or. en

Grozījums Nr. 731
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
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izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu. izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
kā arī uzrauga progresu attiecībā uz MVU 
līdzdalību un līdzdalības paplašināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 732
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju un rādītājus par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā atbildīga 
pētniecība un inovācija, tostarp ilgtspēja 
un klimata pārmaiņas, kā arī informāciju 
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par izdevumiem, kas attiecas uz klimata 
jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
MVU līdzdalību un līdzdalības 
paplašināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 735
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
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klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
privāta sektora līdzdalību un MVU 
līdzdalību jo īpaši.

Or. en

Grozījums Nr. 736
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā progress 
attiecībā uz līdzdalības paplašināšanu visā 
ES, ilgtspēja un klimata pārmaiņas, kā arī 
informāciju par izdevumiem, kas attiecas 
uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
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klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
MVU un privātā sektora līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā sociālās un 
ekonomikas zinātnes, kā arī humanitārās 
zinātnes, ilgtspēja un klimata pārmaiņas, 
kā arī informāciju par izdevumiem, kas 
attiecas uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā dzimumu 
līdztiesība, ilgtspēja un klimata pārmaiņas, 
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izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu. kā arī informāciju par izdevumiem, kas 
attiecas uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija paziņo un izplata šādas 
uzraudzības rezultātus.

2. Komisija paziņo un izplata šādas 
uzraudzības rezultātus, attiecīgos 
gadījumos izmantojot kopējus galvenos 
indikatorus, kurus iespējams salīdzināt 
starp dažādiem instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 741
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Starpposma pārskatīšana

Or. en

Grozījums Nr. 742
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Novērtējumus veic pietiekami savlaicīgi, 1. Pārskatus un novērtējumus veic 
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lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

pietiekami savlaicīgi, lai to rezultātus 
varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Otro 
līdzekļu piešķīrumu Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu pēc šādas 
pārskatīšanas. Pārskatīšanā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta panākto 
progresu novērtē pēc šādiem parametriem:

(a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Otro 
līdzekļu piešķīrumu no citām 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta pozīcijām Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu vienīgi
pēc šādas pārskatīšanas ar visu budžeta 
pozīciju piešķiršanā iesaistīto pušu 
piekrišanu un gadījumos, kad pēc 
apspriešanās ar visām attiecīgajām 
personām un ar Eiropas Parlamenta un
Padomes apstiprinājumu ir panākta 
vienošanās, ka pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” mērķus vislabāk var 
sasniegt izvēršot EIT darbību.
Pārskatīšanā Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta panākto progresu 
novērtē pēc šādiem parametriem:

Or. en

Grozījums Nr. 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Otro 
līdzekļu piešķīrumu Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu pēc 
šādas pārskatīšanas. Pārskatīšanā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta panākto 
progresu novērtē pēc šādiem parametriem:

(a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. 
Pārskatīšanā Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta panākto progresu 
novērtē pēc šādiem parametriem:

Or. en

Grozījums Nr. 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) regulas 6. panta 3. punktā noteiktā 
līdzekļu pirmā piešķīruma apgūšanas 
līmenis, nošķirot summu, kas izmantota 
pirmās kārtas ZIK attīstībai, no otrajai 
kārtai paredzētā sākotnējā finansējuma, 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta spēja piesaistīt līdzekļus no 
zināšanu un inovāciju kopienu 
partneriem un no privātā sektora, kā 
noteikts Regulā xx/2012 [pārskatītā EIT 
regula];

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju kopienu 
ieguldījums pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” prioritātē “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un īpašā mērķa
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” sasniegšanā.

(iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju kopienu 
ieguldījums pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” prioritātē “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, dzimumu 
līdztiesības mērķi un īpašā mērķa “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” un "inovācija dzimuma 
jomā” sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii a) ZIK iespējas integrēt atbilstīgus 
jaunus partnerus, ja tie var nodrošināt 
papildu vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 748
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību, 
tostarp zinātniskos semināros un 
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tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību.
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

konferencēs veic pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto pētniecības 
mērķu sasniegšanas, kā arī tās īpašajā 
programmā noteikto mērķu sasniegšanas 
novērtējumu, kā arī Eiropas Pētniecības 
padomes un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta pasākumu starpposma 
novērtējumu attiecībā uz 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanu (rezultātu un ietekmes 
panākšanas līmenī) un visu pasākumu 
turpināšanas nepieciešamību, resursu 
efektivitāti un izlietojumu, turpmākas 
vienkāršošanas iespējām un Savienības 
pievienoto vērtību. Minētajā novērtējumā 
arī ņem vērā aspektus, kas saistīti ar
turpmākām finansējuma pieejamības 
iespējām dalībniekiem visos reģionos, 
MVU un attiecībā uz dzimumu līdzsvara 
veicināšanu. Minētajā novērtējumā turklāt 
ņem vērā pasākumu pašreizējo ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.
Novērtējuma rezultātā daļa programmas 
var tikt noraidīta vai atjaunināta, lai 
ņemtu vērā programmas īstenošanas gaitā 
iegūtos jaunos datus.

Or. pl

Pamatojums

Pētījumu rezultātu atklāta analīze atbilstīgos semināros un konferencēs dos iespēju 
neatkarīgiem ekspertiem novērtēt mērķu sasniegšanu un ierosināt iespējamus labojumus, vai 
pat projekta noraidīšanu.

Grozījums Nr. 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību.
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķu sasniegšanu (rezultātu un 
ietekmes panākšanas līmenī) un visu 
pasākumu turpināšanas nepieciešamību, 
resursu efektivitāti un izlietojumu, 
turpmākas vienkāršošanas iespējām un 
Savienības pievienoto vērtību. Minētajā 
novērtējumā arī ņem vērā aspektus, kas 
saistīti ar finansējuma pieejamības 
iespējām dalībniekiem visos reģionos, 
MVU un attiecībā uz dzimumu līdztiesības 
perspektīvas un dzimumu līdzsvara 
veicināšanu pētniecības saturā. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 750
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
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līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu 
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību. 
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķu sasniegšanu (rezultātu un 
ietekmes panākšanas līmenī) un visu 
pasākumu turpināšanas nepieciešamību, 
resursu efektivitāti un izlietojumu, 
turpmākas vienkāršošanas iespējām un 
Savienības pievienoto vērtību. Minētajā 
novērtējumā arī ņem vērā aspektus, kas 
saistīti ar finansējuma pieejamības 
iespējām dalībniekiem visos reģionos un 
dalībvalstīs, MVU un attiecībā uz 
dzimumu līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. ro

Grozījums Nr. 751
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”,
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
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pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību.
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķu sasniegšanu (rezultātu un 
ietekmes panākšanas līmenī) un visu 
pasākumu turpināšanas nepieciešamību, 
resursu efektivitāti un izlietojumu, 
turpmākas vienkāršošanas iespējām un 
Savienības pievienoto vērtību. Minētajā 
novērtējumā arī ņem vērā aspektus, kas 
saistīti ar pētniecības rezultātu izplatīšanu 
un izmantošanu un finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, jo īpaši reģionos, kas nav 
pietiekami pārstāvēti pētniecības 
programmās, MVU un attiecībā uz 
dzimumu līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķu sasniegšanu (rezultātu un 
ietekmes panākšanas līmenī) un visu 
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un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību.
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

pasākumu turpināšanas nepieciešamību, 
resursu efektivitāti un izlietojumu, 
turpmākas vienkāršošanas iespējām un 
Savienības pievienoto vērtību. Minētajā 
novērtējumā arī ņem vērā aspektus, kas 
saistīti ar finansējuma pieejamības 
iespējām dalībniekiem visos reģionos, 
MVU un attiecībā uz dzimumu līdzsvara 
veicināšanu. Minētajā novērtējumā turklāt 
ņem vērā pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.
To ievieš sadarbībā ar dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka pētniecības un inovācijas 
politika, ko īsteno dalībvalstis un vietējās 
pašvaldības, būtu papildinoša un 
piedāvātu Eiropas pievienoto vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 753
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas —kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
Septīto pamatprogrammu, kas jāpabeidz 
līdz 2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
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iespējām un Savienības pievienoto vērtību.
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

iespējām un Savienības pievienoto vērtību.
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu iespēju vienlīdzību. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 754
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ne vēlāk kā 2016. gadā, un pēc tam ik 
pēc diviem gadiem, Komisija veic 
pārskatu par ES organizāciju un trešo 
valstu organizāciju savstarpēju pieeju 
pētniecības programmām. Pārskats ir 
jāveic par katru valsti un tajā arī 
jāsalīdzina trešo valstu organizāciju 
saņemtais finansējums no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un 
finansējums, ko ES organizācijas ir 
saņēmušas no trešo valstu pētniecības 
programmām.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka trešo valstu organizāciju pieeja pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējumam ir patiesi savstarpēja, programma ir regulāri jāpārskata un jāuzrauga 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējums trešo valstu organizācijām. 
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Grozījums Nr. 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Līdzīgu novērtējuma procedūra 
piemēro arī kopīgajām tehnoloģiju 
iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 
attiecīgie pasākumu pamatvirzieni.

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem, 
kopīgajām tehnoloģiju iniciatīvām un 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
kas noteikti šīs regulas I pielikumā, un 
rezultatīvie rādītāji attiecībā uz 
konkrētajiem mērķiem, kas noteikti īpašajā 
programmā, tostarp attiecīgie pasākumu 
pamatvirzieni.

Or. en

Grozījums Nr. 757
Christian Ehler

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

26.a pants
Deleģējuma īstenošana

1. Šīs direktīvas 6. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem, 
sākot no [XX]. Komisija iesniedz 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģējums 
automātiski tiek pagarinātas uz tādu pašu 
laikposmu, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome to neatsauc atbilstīgi 26.b 
pantam.
2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai ir piešķirtas, ievērojot 26.b un 
126.c pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 758
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
26.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b pants 
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 
6. pantā.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
deleģēto pilnvaru atsaukšanu, pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas par to 
savlaicīgi informē otru iestādi un 
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Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, un minot 
iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Atsaukšanas lēmums izbeidz pilnvaru 
deleģējumu, kas minēts šajā lēmumā. Tas 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā 
datumā, kas norādīts lēmumā. Lēmums 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 
Lēmumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 759
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
26.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.c pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome divu 
mēnešu laikā pēc paziņošanas datuma var 
iebilst pret deleģēto tiesību aktu.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma minēto termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem.
2. Ja, šim termiņam beidzoties, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav cēlusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.
Deleģēto tiesību aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var 
stāties spēkā pirms minētā perioda 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējusi Komisiju, ka 
neplāno celt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas iebilst, paziņo 
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iemeslus, kāpēc tā iebilst pret deleģēto 
aktu.

Or. en


