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Grozījums Nr. 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu industriālo 
līderību, izaugsmi un nodarbinātību 
Eiropā, un tai būtu jāatspoguļo 
stratēģiskais redzējums, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai
“Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva
“Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
apņemas būtiski vienkāršot dalībnieku 
piekļuvi.

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu iedzīvotāju 
labklājību, ekonomikas attīstību, vides 
ilgtspēju, industriālo līderību, materiālo 
labklājību un nodarbinātību Eiropā, un tai 
būtu jāatspoguļo stratēģiskais redzējums, 
kas noteikts Komisijas 2010. gada 
6. oktobra paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīva “Inovācijas 
savienība””, kurā Komisija apņemas 
būtiski vienkāršot dalībnieku piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu industriālo 
līderību, izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, 
un tai būtu jāatspoguļo stratēģiskais 
redzējums, kas noteikts Komisijas 
2010. gada 6. oktobra paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīva “Inovācijas 

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu iedzīvotāju 
labklājību, nodrošinātu sociālo, 
ekonomikas un vides ilgtspēju, industriālo 
līderību, materiālo labklājību, izaugsmi un 
nodarbinātību Eiropā, un tai būtu 
jāatspoguļo stratēģiskais redzējums, kas 
noteikts Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
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savienība””, kurā Komisija apņemas 
būtiski vienkāršot dalībnieku piekļuvi.

lietu komitejai un Reģionu komitejai
“Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva
“Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
apņemas būtiski vienkāršot dalībnieku 
piekļuvi.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek noteikti vairāki mērķi, kas jāsasniedz, īstenojot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, un kas pilnībā atbilst stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem.

Grozījums Nr. 111
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu industriālo 
līderību, izaugsmi un nodarbinātību 
Eiropā, un tai būtu jāatspoguļo 
stratēģiskais redzējums, kas noteikts 
Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai
“Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva
“Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
apņemas būtiski vienkāršot dalībnieku 
piekļuvi.

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu iedzīvotāju 
labklājību, sociālo, ekonomikas un 
ekoloģisko ilgtspēju, industriālo līderību, 
un nodarbinātību Eiropā, un tai būtu 
jāatspoguļo stratēģiskais redzējums, kas 
noteikts Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai
“Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva
“Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
apņemas būtiski vienkāršot dalībnieku 
piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu industriālo 
līderību, izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, 
un tai būtu jāatspoguļo stratēģiskais 
redzējums, kas noteikts Komisijas 
2010. gada 6. oktobra paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīva “Inovācijas 
savienība””, kurā Komisija apņemas 
būtiski vienkāršot dalībnieku piekļuvi.

(2) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
būtu jāīsteno, lai tieši radītu industriālo 
līderību, ilgtspējīgu izaugsmi un 
nodarbinātību Eiropā, un tai būtu 
jāatspoguļo stratēģiskais redzējums, kas 
noteikts Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai
“Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva
“Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
apņemas būtiski vienkāršot dalībnieku 
piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāatbalsta tādas Eiropas Pētniecības 
telpas nodrošināšana un darbība, kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās pieredzes un 
tehnoloģiju brīva aprite, nostiprinot 
sadarbību starp Savienību un tās 
dalībvalstīm, jo īpaši piemērojot saskaņotu 
noteikumu kopumu.

(3) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāatbalsta tādas Eiropas Pētniecības 
telpas nodrošināšana un darbība, kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās pieredzes un 
tehnoloģiju brīva aprite, nostiprinot 
sadarbību gan starp Savienību un tās 
dalībvalstīm, gan dalībvalstu starpā, jo 
īpaši piemērojot saskaņotu noteikumu 
kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Patrizia Toia

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

(3a) Lai būtu iespējams piekļūt patentu 
pieteikumiem, publikācijām vai jebkādiem 
citiem izplatīšanas līdzekļiem (arī 
elektroniskajiem), kas saistītu ar tādu 
projektu rezultātiem, kas finansēti no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, ir jānodrošina tādi datu formāti, 
kas ir pieejami visiem.  Šādi plaši pieejami 
formāti ir lieldrukas formāts, Braila 
raksts, viegli salasāms teksts, audio, video 
un elektroniskais formāts u. c..

Or. en

Pamatojums

Cilvēkiem ar invaliditāti vajadzētu būt vienlīdzīgām iespējām piekļūt patentu pieteikumiem, 
standartiem, publikācijām vai jebkādiem citiem izplatīšanas līdzekļiem (arī elektroniskajiem), 
kas saistīti ar tādu pētījumi rezultātiem, kuri finansēti no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta jo īpaši tādēļ, ka tas ir publisks finansējums.

Grozījums Nr. 115
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
vajadzētu nodrošināt finansējumu, ar 
kuru tiek segtas papildu izmaksas saistībā 
ar dalībnieku un pētnieku, kuriem ir 
invaliditāte, iesaistīšanos 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansētajos projektos. Visas papildu 
izmaksas, kas saistītas ar invaliditāti, ir 
kompensējamas izmaksas. Šādas izmaksas 
ietver, bet neaprobežojas ar tulkošanu 
zīmju valodā, teksta nodrošināšanu Braila 
rakstā, runāta teksta transkripciju 
reāllaikā, tostarp sinhronotranskripciju, 
personiskas palīdzības nodrošināšanu un 
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personām ar invaliditāti pieejamu ēku 
izmantošanu pasākumu organizēšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pētnieki un dalībnieki ar invaliditāti var pilnībā līdzdarboties no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansētos pētniecības projektos, ES finansēšanas 
noteikumiem ir jābūt tādiem, kas ļauj piešķirt papildu finansējumu, no kura tiek segtas visas 
ar invaliditāti saistītās izmaksas, kas tiek uzskatītas par saprātīgām, lai integrētu invalīdus 
pētniecības politikā un programmās.

Grozījums Nr. 116
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ne vēlāk kā 2017. gadā Komisijai 
vajadzētu veikt dalības noteikumu 
starpposma novērtējumu, lai panāktu 
vēlamo procedūru vienkāršošanu un 
palielinātu līdzdalību programmās. 
Novērtējumā vajadzētu iekļaut analīzi par 
finansējuma pieejamību dalībniekiem no 
visiem reģioniem un MVU un par 
līdzsvarotu sieviešu un vīriešu līdzdalību, 
turklāt vajadzētu analizēt arī iespējas veikt 
turpmāku vienkāršošanu. Pēc Komisijas 
priekšlikuma likumdevēji vajadzības 
gadījumā vienu reizi pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā var 
pielāgot līdzdalības noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Dalības noteikumu krasās vienkāršošanas pieejas ietekme ir nemitīgi jānovērtē, lai 
likumdevēji varētu veikt vajadzīgos pielāgojumus.
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Grozījums Nr. 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu saskanību ar citām 
Savienības finansēšanas programmām, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” būtu 
īstenojama saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes [X] Regulu (ES) Nr. XX/XX 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un Komisijas 
Deleģēto regulu (ES) Nr. XX/XX par 
grozījumiem Finanšu regulas īstenošanas 
kārtībā.

(5) Lai nodrošinātu saskanību ar citām 
Savienības finansēšanas programmām, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” būtu 
īstenojama saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes [X] Regulu (ES) Nr. XX/XX 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un Komisijas 
Deleģēto regulu (ES) Nr. XX/XX par 
grozījumiem Finanšu regulas īstenošanas 
kārtībā. Tomēr vajadzētu nodrošināt 
elastīgu iespēju pieņemt īpašus 
noteikumus, ņemot vērā pētniecības un 
inovācijas jomas raksturu.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju programmu 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, lai atvieglotu dalību, rada 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielina zinātnes un ekonomisko ietekmi, 
novēršot dublēšanos un sadrumstalotību.
Lai nodrošinātu saskaņotu satvaru, kas 
varētu veicināt Eiropas struktūrvienību 
dalību programmās, kuras saņem ES 
finansiālo ieguldījumu no
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 

(6) Integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju programmu 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, lai atvieglotu dalību, rada 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielina zinātnes un ekonomisko ietekmi, 
novēršot dublēšanos un sadrumstalotību.
Lai nodrošinātu saskaņotu satvaru, kas 
varētu veicināt Eiropas struktūrvienību 
dalību programmās, kuras saņem ES 
finansiālo ieguldījumu no
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
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programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro kopēji 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva iespēja 
ar Komisijas piekrišanu pieņemt īpašus 
noteikumus, ja to pamato attiecīgo darbību 
konkrētās vajadzības.

programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro kopēji 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva iespēja
izņēmuma gadījumos ar Komisijas 
piekrišanu pieņemt īpašus noteikumus, ja 
to nepārprotami pamato attiecīgo darbību 
konkrētās vajadzības. Tas jo īpaši jādara 
tāpēc, lai palielinātu iespēju izmantošanas 
darbības nozarēs, kurām raksturīgs īss 
pētniecības un inovācijas cikls, lai 
tādējādi atvieglotu MVU piedalīšanos un 
vienkāršotu procedūras darbībām, kas 
tiešā veidā balstās uz finansēto pētījumu 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Lai noteikumi nebūtu pārāk stingri, ir svarīgi saglabāt zināmu elastību attaisnotiem 
gadījumiem. Vienlaikus ir svarīgi ierobežot tās izmantošanu, atstājot šādu iespēju tikai 
izņēmuma gadījumiem.

Grozījums Nr. 119
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju programmu 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, lai atvieglotu dalību, rada 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielina zinātnes un ekonomisko ietekmi, 
novēršot dublēšanos un sadrumstalotību.
Lai nodrošinātu saskaņotu satvaru, kas 
varētu veicināt Eiropas struktūrvienību 
dalību programmās, kuras saņem ES 

(6) Integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju programmu 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, lai atvieglotu dalību, rada 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielina zinātnes un ekonomisko ietekmi, 
novēršot dublēšanos un sadrumstalotību.
Lai nodrošinātu saskaņotu satvaru, kas 
varētu veicināt Eiropas struktūrvienību 
dalību programmās, kuras saņem ES 
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finansiālo ieguldījumu no
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro kopēji 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva iespēja 
ar Komisijas piekrišanu pieņemt īpašus 
noteikumus, ja to pamato attiecīgo darbību 
konkrētās vajadzības.

finansiālo ieguldījumu no
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro kopēji 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva iespēja 
ar Komisijas piekrišanu pieņemt īpašus 
noteikumus, ja to pamato attiecīgo darbību 
konkrētās vajadzības un pienācīgi iesaistot 
ES likumdošanas iestādi un dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, būtu jāievēro pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma.

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, būtu jāievēro pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma. Pētniecības pasākumos būtu 
arī jāņem vērā LESD 13. pants un būtu 
jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku 
pārtrauktu dzīvnieku izmantošanu.

Or. sl

Grozījums Nr. 121
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, būtu jāievēro pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma.

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, būtu jāievēro pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kā 
arī pētniecības ētikas kodeksa principiem,
kas aptver arī izvairīšanos no jebkāda veida 
datu viltošanas un plaģiātisma.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, būtu jāievēro pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma.

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, jāievēro pamattiesības un 
principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā noteikuma svarīgumu, vārdu „būtu jāievēro” lietošana nav atbilstoša, jo tas 
vairāk attiecas uz iespēju, bet ir skaidri jānorāda, ka tas ir pienākums.

Grozījums Nr. 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, būtu jāievēro pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma.

(7) Darbībās, uz kurām attiecas šās regulas 
darbības joma, jāievēro pamattiesības un 
principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šādām 
darbībām būtu jābūt saskaņā ar juridiskiem 
pienākumiem un ētiskiem principiem, kas 
aptver arī izvairīšanos no jebkāda 
plaģiātisma.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Nepieciešams norādīt, ka 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
izveidē, īstenošanā un rezultātos ir svarīgi 
pastiprināt dzimumu perspektīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbilstoši LESD 180. un 186. pantā 
noteiktajiem starptautiskās sadarbības 
mērķiem jāparedz trešās valstīs reģistrētu 
juridisku vienību un starptautisku 
organizāciju dalība. Noteikumu īstenošanai 
jānotiek saskaņā ar pasākumiem, kas 
noteikti atbilstoši LESD 75. un 

(8) Atbilstoši LESD 180. un 186. pantā 
noteiktajiem starptautiskās sadarbības 
mērķiem jāparedz trešās valstīs reģistrētu 
juridisku vienību un starptautisku 
organizāciju dalība. Noteikumu īstenošanai 
jānotiek saskaņā ar pasākumiem, kas 
noteikti atbilstoši LESD 75. un 
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215. pantam, un jāatbilst starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Turklāt noteikumu 
īstenošanā ir pienācīgi jāņem vērā 
nosacījumi Savienības vienību dalībai trešo 
valstu programmās.

215. pantam, un jāatbilst starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Turklāt noteikumu 
īstenošanā ir pienācīgi jāņem vērā 
nosacījumi Savienības vienību dalībai trešo 
valstu programmās. Lai nodrošinātu, ka 
saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” piešķirtais finansējums 
nav pretrunā ES pamatvērtībām un lai 
veicinātu saskanību ar ES ārpolitiku un 
attīstības politiku, ir paredzēti īpaši 
noteikumi, ko piemēro trešām valstīm, ja 
ir pamatotas aizdomas par cilvēktiesību 
pārkāpumiem un līdzdalību bruņotos 
konfliktos vai teritoriālos konfliktos.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbilstoši LESD 180. un 186. pantā 
noteiktajiem starptautiskās sadarbības 
mērķiem jāparedz trešās valstīs reģistrētu 
juridisku vienību un starptautisku 
organizāciju dalība. Noteikumu īstenošanai 
jānotiek saskaņā ar pasākumiem, kas 
noteikti atbilstoši LESD 75. un 
215. pantam, un jāatbilst starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Turklāt noteikumu 
īstenošanā ir pienācīgi jāņem vērā 
nosacījumi Savienības vienību dalībai trešo 
valstu programmās.

(8) Atbilstoši LESD 180. un 186. pantā 
noteiktajiem starptautiskās sadarbības 
mērķiem jāparedz trešās valstīs reģistrētu 
juridisku vienību un starptautisku 
organizāciju dalība. Noteikumu īstenošanai 
jānotiek saskaņā ar pasākumiem, kas 
noteikti atbilstoši LESD 75. un 
215. pantam, un jāatbilst starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Turklāt noteikumu 
īstenošanā ir pienācīgi jāņem vērā 
nosacījumi Savienības vienību dalībai trešo 
valstu programmās, kā arī nosacījumi, 
kurus rada līdzdalīgo trešo valstu un 
starptautisko organizāciju tiesiskais 
regulējums.

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbilstoši LESD 180. un 186. pantā 
noteiktajiem starptautiskās sadarbības 
mērķiem jāparedz trešās valstīs reģistrētu 
juridisku vienību un starptautisku 
organizāciju dalība. Noteikumu īstenošanai 
jānotiek saskaņā ar pasākumiem, kas 
noteikti atbilstoši LESD 75. un 
215. pantam, un jāatbilst starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Turklāt noteikumu 
īstenošanā ir pienācīgi jāņem vērā 
nosacījumi Savienības vienību dalībai trešo 
valstu programmās.

(8) Atbilstoši LESD 180. un 186. pantā 
noteiktajiem starptautiskās sadarbības 
mērķiem jāparedz trešās valstīs reģistrētu 
juridisku vienību un starptautisku 
organizāciju dalība. Noteikumu īstenošanai 
jānotiek saskaņā ar pasākumiem, kas 
noteikti atbilstoši LESD 75. un 
215. pantam, un jāatbilst starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Turklāt noteikumu 
īstenošanā ir pienācīgi jāņem vērā 
nosacījumi Savienības vienību dalībai trešo 
valstu programmās, kas balstās uz 
savstarpīguma principu.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jāpieņem noteikumi publiskā un 
privātā sektora partnerību izveidei. 
Komisija vairs neveidos jaunus 
kopuzņēmumus atbilstīgi LESD 
187. pantam, bet publiskā un privātā 
sektora partnerības veido izņēmuma 
gadījumos, ja ir pamatoti demonstrēts, ka 
ne ar vienu citu finansēšanas mehānismu 
šos pašus mērķus sasniegt nav iespējams.

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā, ka 
visiem dalībniekiem un jo īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, jo īpaši tām 
organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar 
invaliditāti, ir jārada ērtas piekļuves
iespējas, izmantojot vienkāršotas 
procedūras. ES finansiālo ieguldījumu 
varētu nodrošināt dažādos veidos.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā, ka 
visiem dalībniekiem un jo īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kā arī tām 
organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar 
invaliditāti, ir jārada ērtas piekļuves
iespējas, izmantojot vienkāršotas 
procedūras. ES finansiālo ieguldījumu 
varētu nodrošināt dažādos veidos.
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos, bet vienmēr ar mērķi panākt 
iespējami lielāko līdzekļu piesaistīšanas 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju vieglas piekļuves 
nepieciešamību, izmantojot vienkāršotas 
procedūras. ES finansiālo ieguldījumu 
varētu nodrošināt dažādos veidos.
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Or. en

Grozījums Nr. 133
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU vieglas 
piekļuves nepieciešamību, izmantojot 
vienkāršotas procedūras. ES finansiālo 
ieguldījumu varētu nodrošināt dažādos 
veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem būtu jārada 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
satvars, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā visu 
dalībnieku un jo īpaši MVU un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju vieglas piekļuves 
nepieciešamību, izmantojot vienkāršotas 
procedūras. ES finansiālo ieguldījumu 
varētu nodrošināt dažādos veidos.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šajos dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumos jāņem vērā arī 
specifiskās MVU un uzņēmumu ar vidēji 
lielu kapitālu finansējuma vajadzības, 
tādējādi tiem ļaujot vaļu likt lietā pilnu 
pētniecības un inovāciju potenciālu, 
pienācīgi ievērojot dažādu MVU veidu un 
dažādu nozaru specifiku. Dalības 
noteikumiem pienācīgā veidā būtu 
jāveicina finansējuma piešķiršanas laika 
saīsināšana līdz maksimāli sešiem 
mēnešiem.
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Jāsaīsina līdzekļu piešķiršanas laiks, īpaši 
ņemot vērā MVU iesaistīšanos. Tomēr jau 
Septītajā pamatprogrammā mēģinājums 
to panākt radīja problēmas, jo Komisija ir 
nolēmusi to darīt tad, kad notiek sarunas 
par projektu, kā rezultātā lēmumi tiek 
pieņemti steigā, īpaši gadījumos, kad 
notiek sarunas par konsorcija līgumu un 
pusēm ir jārod kompromiss, savukārt 
agrāk bija vairāk laika atklātām visu 
iesaistīto pušu diskusijām. Tādēļ 
maksimālā termiņa noteikšana ir pārāk 
ierobežojoša.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ņemot vērā dažādo pētniecības 
aprindu dalībnieku atšķirības un 
specifiskās vajadzības, dalības noteikumos 
jānosaka vienkāršotas finansējuma 
likmes, vienlaikus saglabājot pašreizējo 
diferenciāciju starp 
universitātēm/pētniecības centriem, 
nozari, bezpeļņas organizācijām un MVU, 
kā skaidri norādīts Eiropas Parlamenta 
2010. gada 11. novembra rezolūcijas par 
pētniecības pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu 17. punktā1. Ja izmanto 
faktiskās netiešās izmaksas, tām ir jābūt 
balstītām uz dalībvalstu tiesību aktiem un 
dalībnieku parasto izmaksu deklarēšanas 
praksi.
__________________
1 OV C 74 E, 13.3.2012., 34. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šajos dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumos būtu jāņem vērā 
arī specifiskās MVU un uzņēmumu ar 
vidēji lielu kapitālu finansējuma 
vajadzības, tādējādi ļaujot tiem likt lietā 
pilnu pētniecības un inovāciju potenciālu, 
pienācīgi ievērojot dažādu MVU veidu un 
dažādu nozaru specifiku. Dalības 
noteikumiem vajadzētu pienācīgi veicināt 
līdzekļu piešķiršanas perioda saīsināšanu, 
lai tas nepārsniegtu sešus mēnešus.

Or. it

Pamatojums

MVU administratīvās procedūras ir jāvienkāršo, paredzot noteikumos elastību, kas vajadzīga, 
lai ņemtu vērā to īpatnības.

Grozījums Nr. 137
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Piekļuve patentu pielikumiem, 
standartiem, publikācijām vai jebkādiem 
citiem izplatīšanas līdzekļiem (arī 
elektroniskajiem), kas saistītu ar tādu 
projektu rezultātiem, kas finansēti no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, jānodrošina tādā formātā, kas ir 
pieejams visiem, tostarp lieldrukas 
formātā, Braila rakstā, viegli salasāmā 
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tekstā, audio, video un elektroniskā 
formātā.

Or. es

Pamatojums

Cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina vienlīdzīga piekļuve patentu pieteikumiem, 
standartiem, publikācijām vai jebkādiem citiem izplatīšanas līdzekļiem (arī elektroniskajiem), 
kas saistītu ar tādu projektu rezultātiem, kas finansēti no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta, jo īpaši tad, ja šāda informācija ir radīta, izmantojot publisku 
finansējumu.

Grozījums Nr. 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai būtu iespējams piekļūt patentu 
pieteikumiem, publikācijām vai jebkādiem 
citiem izplatīšanas līdzekļiem (arī 
elektroniskajiem), kas saistītu ar tādu 
projektu rezultātiem, kas finansēti no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, ir jānodrošina tādi datu formāti, 
kas ir pieejami visiem.  Šādi plaši pieejami 
formāti ir lieldrukas formāts, Braila 
raksts, viegli salasāms teksts, audio, video 
un elektroniskais formāts u. c..

Or. en

Grozījums Nr. 139
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
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vajadzētu nodrošināt finansējumu, ar 
kuru tiek segtas papildu izmaksas saistībā 
ar dalībnieku un pētnieku, kuriem ir 
invaliditāte, iesaistīšanos 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansētajos projektos.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Kopumā periodam starp projektu 
priekšlikumu iesniegšanas termiņu un 
finansējuma piešķiršanas līguma 
noslēgšanu (līdzekļu piešķiršanas periods) 
nevajadzētu pārsniegt sešus mēnešus. 
Komisijai būtu jānosaka piemēroti termiņi 
dokumentu iesniegšanai, ja priekšlikumu 
iesniedz konsorcijs.

Or. de

Pamatojums

Līdzekļu piešķiršanas laika saīsināšanu daudzi dalībnieki, īpaši inovatīvie uzņēmumi, uzskata 
par vienu no galvenajiem iemesliem dalībai Eiropas pētniecības projektos. Tomēr Komisijai 
nevajadzētu nesaprātīgi pārnest ar laiku saistīto slogu uz dalībniekiem, nosakot neizpildāmus 
termiņus dokumentu iesniegšanai un paredzot, ka, ja dokumenti netiek iesniegti šajā termiņā, 
procedūru var anulēt. 

Grozījums Nr. 141
Norbert Glante

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

(9b) Komisijai vajadzētu turpināt 
centienus vienkāršot procedūras tiktāl, 
ciktāl tas ir saistīts ar uzlabojumiem IT 
sistēmās, piemēram, tālāku dalībnieku 
portāla paplašināšanu, kas kalpo par 
vienotu informācijas avotu visās 
programmās, sākot ar brīdi, kad ir 
publicēts uzaicinājums iesniegt projektu 
priekšlikumus, un beidzot ar projekta 
īstenošanu, lai izveidotu „vienas pieturas 
risinājumu”.

Or. de

Pamatojums

Lietotājiem draudzīgs, viegli saprotams portāls, kas pieejams visiem dalībniekiem visos 
procesa posmos, var būtiski palīdzēt vienkāršot dalību programmā, tādējādi netieši palielinot 
Eiropas pētniecības finansējuma pievilcīgumu.

Grozījums Nr. 142
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Vairāk nekā līdz šim būtu jāizmanto 
sinerģija starp struktūrfondiem un 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, lai 
sasniegtu mērķi izplatīt izcilību un 
palielināt dalībnieku skaitu. To vajadzētu 
darīt, jo īpaši sasaistot esošos un 
veidojamos izcilības centrus, kas atrodas 
mazāk inovatīvās dalībvalstīs un reģionos 
ar zemākiem rezultātiem, ar tiem Eiropas 
pētniecības partneriem, kuriem pasaulē ir 
līderpozīcijas.

Or. de
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Pamatojums

Pieredze, kas gūta centrālās un Austrumeiropas valstīs (tolaik tās bija asociētās valstis), 
īstenojot Piekto pamatprogrammu, ir jāizmanto saikņu veidošanas pasākumos.

Grozījums Nr. 143
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Būtu saprātīgi pakāpeniski ieviest 
obligātos dalības nosacījumus, kas uzliktu 
par pienākumu tām dalībvalstīm, kurās 
organizācijas atrodas, investēt noteiktu 
procentu no IKP pētniecībā, attīstībā un 
inovācijā;  šāda prasība palīdzēs panākt 
godīgu līdzsvaru starp valstīm un veicinās 
to, ka juridiskas personas veic progresīvus 
pētījumus un tiecas uz izcilību.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pievienot noteikumiem par dalību pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” projektos termiņa vidusposma prasību dalībvalstīm veikt obligātas 
investīcijas pētniecībā, attīstībā un inovācijā, tādējādi sekmējot līdzvērtīgu izcilības līmeni 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 144
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
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sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos ir 
jāpiemēro vienota atlīdzināšanas likme 
katram darbības veidam, to nediferencējot 
pēc atbalsta saņēmēja veida.

sarežģītību, būtu jāpieņem vienkāršota 
izmaksu atlīdzināšanas sistēma, vairāk 
izmantojot vienreizējus maksājumus, 
vienotas likmes un vienības izmaksas, kā 
arī iespēju deklarēt izmaksas, kas faktiski 
radušās juridiskām bezpeļņas 
organizācijām ar analītiskās 
grāmatvedības un detalizētu izmaksu 
sadalījuma sistēmu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos ir 
jāpiemēro vienota atlīdzināšanas likme 
katram darbības veidam, to nediferencējot 
pēc atbalsta saņēmēja veida.

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos ir 
jāpiemēro vienota atlīdzināšanas likme
katram darbības veidam, to nediferencējot 
pēc atbalsta saņēmēja veida.

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos
neatkarīgi no darbības veida ir jāpiemēro 
vienota atlīdzināšanas likme. Tomēr ir 
vajadzīga diferenciācija starp 
universitātēm, pētniecības organizācijām, 
pētniecības institūtiem un MVU, no 
vienas puses, un ražošanas nozari, no 
otras puses.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos ir 
jāpiemēro vienota atlīdzināšanas likme
katram darbības veidam, to nediferencējot 
pēc atbalsta saņēmēja veida.

(12) Jāparedz noteikumi un nosacījumi par 
ES finansējuma nodrošināšanu 
dalībniekiem darbībās, ko veic atbilstoši
“Apvārsnim 2020”. Lai mazinātu 
pastāvošo finansēšanas noteikumu 
sarežģītību un iegūtu augstāku elastību 
projektu īstenošanā, būtu jāpieņem 
vienkāršota izmaksu atlīdzināšanas 
sistēma, vairāk izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkos ir 
jāpiemēro vienota atlīdzināšanas likme,
tostarp iespēja saņemt pilnu izmaksu 
kompensāciju, nediferencējot pēc atbalsta 
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saņēmēja veida.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, kā arī iepriekš un tagad iesniegtajiem grozījumiem, kas 
paredz vienkāršošanu, lai palielinātu ražotāju dalību, jāievieš un apsvērumos jāpiemin 
vienota likme, ko piemēro, nediferencējot pēc dalībnieka veida, ko papildina iespēja saņemt 
pilnu izmaksu kompensāciju.

Grozījums Nr. 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” vajadzētu nodrošināt 
finansējumu, ar kuru tiek segtas papildu 
izmaksas saistībā ar dalībnieku un 
pētnieku, kuriem ir invaliditāte, 
iesaistīšanos pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansētajos projektos. 
Visas papildu izmaksas, kas saistītas ar 
invaliditāti, ir kompensējamas izmaksas. 
Šādas izmaksas ietver, bet neaprobežojas 
ar tulkošanu zīmju valodā, teksta 
nodrošināšanu Braila rakstā, runāta 
teksta transkripciju reāllaikā, tostarp 
sinhrono transkripciju, personiskas 
palīdzības nodrošināšanu un personām ar 
invaliditāti pieejamu ēku izmantošanu 
pasākumu organizēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

(12a) Izmantotajiem izmaksu modeļiem ir 
jābūt tādiem, lai varētu panākt reālu 
vienkāršošanu dalībniekiem un palielināt 
visu veidu dalībnieku iesaistīšanos 
salīdzinājumā ar Septīto 
pamatprogrammu. To panāks, izmantojot 
vienkāršotas revīzijas procedūras, plašāk 
pieņemot saņēmēju parasti izmantotās 
grāmatvedības procedūras, izmantojot 
vienotas likmes iespēju, ievērojot 
noteikumus par valsts palīdzību un 
piesaistot līdzfinansējumu no tiem 
struktūrfondiem, kas ir saistīti ar 
kapacitātes veidošanas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Komisijai būtu jāņem vērā tas, ka 
līdzfinansējuma principa piemērošana var 
kaitēt tām dalībvalstīm, kuru valsts 
izdevumiem ir noteikti lieli ierobežojumi. 
Šādu valstu vadošos pētniecības centrus, 
universitātes un uzņēmumus vajadzētu 
atbalstīt Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Francisco Sosa Wagner

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

(12 a) Uz finansējumu un pētniecības 
pārraudzību tādās jomās kā sociālās 
zinātnes, jurisprudence un humanitārās 
zinātnes ir jāattiecina īpaši nosacījumi un 
ir vēlams, lai uzsvars tiktu likts uz 
sasniegto rezultātu izplatīšanu, nevis 
citiem procesa posmiem.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atspoguļot finansēšanas īpatnības, kādas piemīt pētniecībai minētajās 
jomās, uzsverot to, ka liela nozīme ir rezultātu izplatīšanai, proti, publicēšanai, tulkošanai, kā 
arī semināru, sanāksmju un kongresu rīkošanai, sedzot ar šīm darbībām saistītās izmaksas.

Grozījums Nr. 152
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansēšanas formām, kā balvas, publiskais 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums, kam ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi.

(13) Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansēšanas formām, kā balvas, publiskais 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums, kam ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi. Ir lietderīgi izmantot dažādus 
finansēšanas veidus un vajadzības 
gadījumā apvienot dažādu veidu 
finansēšanas struktūras. Jo īpaši —
finanšu instrumenti ir jāizmanto citam 
citu papildinošā veidā, ja tie palīdz 
piesaistīt vēl vairāk privāto ieguldījumu 
pētniecībā un inovācijā, tostarp riska 
kapitāla ieguldījumiem inovatīvu 
uzņēmumu un jo īpaši MVU, un ja 
attiecībā uz konkrētu darbību rezultātus 
nevar efektīvi sasniegt ar dotācijām, un ja 
darbības galvenokārt sastāv no tirgus 
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situācijai tuvām darbībām. MVU, kas 
izmanto tādus instrumentus kā riska 
kapitāls, nepakļauj nepamatotiem 
kavējumiem vai neliek papildu šķēršļus 
tālāka finansējuma ieguvei.

Or. en

Pamatojums

Finanšu instrumentu mērķis ir rosināt un sekmēt privātas investīcijas inovācijās. Tirgus 
situācijai tuvu darbību kombinācija ir jānostiprina un jāuzsver visos dalības noteikumos, 
tostarp ar īpašu pantu "specifiskajos noteikumos," ar ko nosaka vispārējos finanšu 
instrumentu izmantošanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansēšanas formām, kā balvas, publiskais 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums, kam ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi.

(13) Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansēšanas formām, kā balvas, publiskais 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums, kā paredz Regula (ES) 
Nr. XX/XX [Finanšu regula] un kam ir 
vajadzīgi īpaši noteikumi, kas tik iekļauti 
nozaru regulējumā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Ioannis A. Tsoukalas

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

(13a) Ir lietderīgi izmantot dažādus 
finansēšanas veidus un vajadzības 
gadījumā apvienot dažādu veidu 
finansēšanas struktūras. Jo īpaši —
finanšu instrumenti ir jāizmanto citam 
citu papildinošā veidā, ja tie palīdz 
piesaistīt vēl vairāk privāto ieguldījumu 
pētniecībā un inovācijā, tostarp valstu un 
struktūrfondu finansējumu, kā arī riska 
kapitāla ieguldījumiem inovatīvu 
uzņēmumu un jo īpaši MVU, un ja 
attiecībā uz konkrētu darbību rezultātus 
nevar efektīvi sasniegt ar dotācijām, un ja 
darbības galvenokārt sastāv no tirgus 
situācijai tuvām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jaunām finansēšanas shēmām, tostarp 
prēmijām un jauniem publiskā iepirkuma 
veidiem, kas vērsti uz īpašu sabiedrības 
problēmu risināšanu pētniecības un 
inovācijas jomā, piemēram, publisko 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu, ir vajadzīgi īpaši noteikumi. 
Skaidri jānosaka, ka Savienības valsts 
atbalsta noteikumi nav piemērojami 
finansējumam, ko Savienības struktūras 
nodrošina darbībām atbilstoši 
“Apvārsnim 2020”.

(14) Jaunām finansēšanas shēmām, tostarp 
prēmijām un jauniem publiskā iepirkuma 
veidiem, kas vērsti uz īpašu sabiedrības 
problēmu risināšanu pētniecības un 
inovācijas jomā, piemēram, publisko 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publisko
iepirkumu, ir vajadzīgi īpaši noteikumi. 
Skaidri jānosaka, ka Savienības valsts 
atbalsta noteikumi nav piemērojami 
finansējumam, ko Savienības struktūras 
nodrošina darbībām atbilstoši 
“Apvārsnim 2020”. Jo īpaši uz publiskā 
un privātā sektora partnerību izveidi ir 
jāattiecina nosacījumi, ar kuriem 
nodrošina, ka tiek saglabāta efektīvi 
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konkurētspējīga vide un dotas iespējas 
jaunpienācējiem iesaistīties jebkurā 
posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāaizsargā Eiropas Savienības 
finanšu intereses, veicot samērīgus
pasākumus visā izdevumu ciklā.

(15) Lai nodrošinātu brīvu piekļuvi visiem 
patentu pieteikumiem, standartiem, 
zinātniskām publikācijām vai jebkādiem 
citiem izplatīšanas līdzekļiem, kas saistītu 
ar tādu projektu rezultātiem, kas finansēti 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, ir jāizveido centrāli digitāli 
reģistri un jāizmanto atvērtie digitālie 
formāti. Ir jāaizsargā Eiropas Savienības 
finanšu intereses, veicot samērīgus 
pasākumus visā izdevumu ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] šiem dalības un 
izplatīšanas noteikumiem vajadzētu 
nodrošināt pamatu saņēmēju parasto 
grāmatvedības prakšu plašākai atzīšanai 
un paredzēt, ka, aprēķinot 
kompensējamās izmaksas, tiek atzītas 
saņēmēju izmantotās grāmatvedības 
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prakses. Šajā nolūkā attiecīgi jāpielāgo 
prasības iesniegt revīzijas sertifikātus, 
tostarp sertifikātus par metodiku. 
Komisijai vajadzētu cik vien iespējams 
izveidot vienotu pieeju revīzijai, atstājot 
pietiekamu elastību ierasto grāmatvedības 
prakšu atzīšanai, lai pienācīgi ņemtu vērā 
dalībvalstīs atzītās grāmatvedības prakses.

Or. en

Pamatojums

Sk. Carvel ziņojuma 14. punktu.

Grozījums Nr. 158
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru 
un universitāšu līdzdalībai 
7. pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads) 
un ko pārvalda Komisija, ir svarīgs 
aizsardzības mehānisms, kam būtu jāsedz 
ar tām summām saistītie riski, kuras ir 
parādā un nav samaksājuši saistības 
neizpildījušie dalībnieki. Tādēļ būtu 
jānodibina jauns dalībnieku Garantiju 
fonds ('Fonds"). Lai panāktu dalībnieku 
riska efektīvāku pārvaldību un labāku 
aptvērumu, Fondam būtu jāaptver darbības 
saskaņā ar programmu, kas izveidota ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, saskaņā ar 
programmu, kas izveidota ar Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 

(16) Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru, 
universitāšu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalībai 
7. pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads), 
un ko pārvalda Komisija, ir svarīgs 
aizsardzības mehānisms, kam būtu jāsedz 
ar tām summām saistītie riski, kuras ir 
parādā un nav samaksājuši saistības 
neizpildījušie dalībnieki. Tādēļ būtu 
jānodibina jauns dalībnieku Garantiju 
fonds ('Fonds"). Lai panāktu dalībnieku 
riska efektīvāku pārvaldību un labāku 
aptvērumu, Fondam būtu jāaptver darbības 
saskaņā ar programmu, kas izveidota ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, saskaņā ar 
programmu, kas izveidota ar Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu par 
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7. pamatprogrammu pētniecības un mācību 
darbībām kodolenerģijas jomā (2007.–
2011. gads), saskaņā ar programmu, kas 
izveidota ar Padomes 2011. gada X 
Lēmumu […] par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas pamatprogrammu (2012–2013), 
kā arī darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
XX/XX ["Apvārsnis 2020"] un Padomes
Regulu (Euratom) Nr. XX/XX par Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014–2018), kas 
papildina Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
["Euratom H2020"]. Garantiju fondu 
nevajadzētu attiecināt uz programmām, ko 
pārvalda iestādes, kas nav Savienības 
iestādes.

Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
7. pamatprogrammu pētniecības un mācību 
darbībām kodolenerģijas jomā (2007.–
2011. gads), saskaņā ar programmu, kas 
izveidota ar Padomes 2011. gada X 
Lēmumu […] par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas pamatprogrammu (2012–2013), 
kā arī darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
XX/XX ["Apvārsnis 2020"] un Padomes 
Regulu (Euratom) Nr. XX/XX par Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014–2018), kas 
papildina Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
["Euratom H2020"]. Garantiju fondu 
nevajadzētu attiecināt uz programmām, ko 
pārvalda iestādes, kas nav Savienības 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru 
un universitāšu līdzdalībai 
7. pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads) 
un ko pārvalda Komisija, ir svarīgs 
aizsardzības mehānisms, kam būtu jāsedz 
ar tām summām saistītie riski, kuras ir
parādā un nav samaksājuši saistības 
neizpildījušie dalībnieki. Tādēļ būtu 
jānodibina jauns dalībnieku Garantiju 
fonds ('Fonds"). Lai panāktu dalībnieku 
riska efektīvāku pārvaldību un labāku 
aptvērumu, Fondam būtu jāaptver darbības 

(16) Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru,
universitāšu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju vai iestāžu līdzdalībai 
7. pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads),
un ko pārvalda Komisija, ir svarīgs 
aizsardzības mehānisms, kam būtu jāsedz 
ar tām summām saistītie riski, kuras ir 
parādā un nav samaksājuši saistības 
neizpildījušie dalībnieki. Tādēļ būtu 
jānodibina jauns dalībnieku Garantiju 
fonds ('Fonds"). Lai panāktu dalībnieku 
riska efektīvāku pārvaldību un labāku 



PE492.762v01-00 34/158 AM\907542LV.doc

LV

saskaņā ar programmu, kas izveidota ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, saskaņā ar 
programmu, kas izveidota ar Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
7. pamatprogrammu pētniecības un mācību 
darbībām kodolenerģijas jomā (2007.–
2011. gads), saskaņā ar programmu, kas 
izveidota ar Padomes 2011. gada X 
Lēmumu […] par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas pamatprogrammu (2012–2013), 
kā arī darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
XX/XX ["Apvārsnis 2020"] un Padomes 
Regulu (Euratom) Nr. XX/XX par Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014–2018), kas 
papildina Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
["Euratom H2020"]. Garantiju fondu 
nevajadzētu attiecināt uz programmām, ko 
pārvalda iestādes, kas nav Savienības 
iestādes.

aptvērumu, Fondam būtu jāaptver darbības 
saskaņā ar programmu, kas izveidota ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, saskaņā ar 
programmu, kas izveidota ar Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
7. pamatprogrammu pētniecības un mācību 
darbībām kodolenerģijas jomā (2007.–
2011. gads), saskaņā ar programmu, kas 
izveidota ar Padomes 2011. gada X 
Lēmumu […] par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas pamatprogrammu (2012–2013), 
kā arī darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
XX/XX ["Apvārsnis 2020"] un Padomes 
Regulu (Euratom) Nr. XX/XX par Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014–2018), kas 
papildina Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
["Euratom H2020"]. Garantiju fondu 
nevajadzētu attiecināt uz programmām, ko 
pārvalda iestādes, kas nav Savienības 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Sadarbībā ar dalībvalstu zinātniskās 
pētniecības pārvaldības centriem būtu 
jāizveido ES datubāze, kas aptvertu visas 
zinātnes nozares un kurā būtu atrodami 
attiecīgo jomu ekspertu vārdi.

Or. pl

Pamatojums

Eksperti, īpaši tad, ja viņi līdzsvaroti pārstāv visas dalībvalstis, nodrošina objektivitāti 
lēmumu pieņemšanas procesā.
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Grozījums Nr. 161
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vairotu pārredzamību, būtu 
jāpublicē to ekspertu vārdi, kuri ir 
palīdzējuši Komisijai vai attiecīgām 
finansēšanas struktūrām piemērot šo 
regulu. Ja vārda publikācija apdraudētu 
neatkarīgā eksperta drošību vai cieņu vai 
pārkāptu viņa privātumu, Komisijai vai 
finansēšanas struktūrām ir jābūt iespējai 
atturēties no šādu vārdu publicēšanas.

(17) Lai vairotu pārredzamību, būtu 
jāpublicē to ekspertu vārdi, kuri palīdzēs
Komisijai vai attiecīgām finansēšanas 
struktūrām piemērot šo regulu, novērtējot 
iesniegtos projektu priekšlikumus, 
izmantojot pieņemtus novērtēšanas 
kritērijus. Novērtējumus vajadzētu darīt 
pieejamus pētniecības komandas 
koordinatoram. Ja vārda publikācija 
apdraudētu neatkarīgā eksperta drošību vai 
cieņu vai pārkāptu viņa privātumu, 
Komisijai vai finansēšanas struktūrām ir 
jābūt iespējai atturēties no šādu vārdu 
publicēšanas.

Or. pl

Pamatojums

Projektu novērtēšanā vajadzētu izmantot vienotus novērtēšanas kritērijus, jo tas nodrošinās 
pieteikumu izskatīšanas pārredzamību. Turklāt piešķirtie zinātniskie granti un vēlāk arī pilns 
lēmuma teksts ir jādara pieejams pētniecības komandas koordinatoram, taču vērtētāja vārdu 
var neatklāt.

Grozījums Nr. 162
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vairotu pārredzamību, būtu 
jāpublicē to ekspertu vārdi, kuri ir 
palīdzējuši Komisijai vai attiecīgām 
finansēšanas struktūrām piemērot šo 

(17) Lai vairotu pārredzamību, būtu 
jāpublicē to ekspertu vārdi, kuri ir 
palīdzējuši Komisijai vai attiecīgām 
finansēšanas struktūrām piemērot šo 
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regulu. Ja vārda publikācija apdraudētu 
neatkarīgā eksperta drošību vai cieņu vai 
pārkāptu viņa privātumu, Komisijai vai
finansēšanas struktūrām ir jābūt iespējai
atturēties no šādu vārdu publicēšanas.

regulu. Ja vārda publikācija apdraudētu 
neatkarīgā eksperta drošību vai cieņu vai 
pārkāptu viņa privātumu, izņēmuma 
gadījumos Komisija vai finansēšanas
struktūras var atturēties no šādu vārdu 
publicēšanas.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir veicināt pārredzamību, nosakot, ka ekspertu vārdus var nepublicēt tikai 
izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 163
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas, 
brīvas piekļuves vai cita veida izplatīšanas
papildu nosacījumus Eiropas vai 
sabiedrības stratēģiskajās interesēs.
Lielāks uzsvars ir jāliek uz pēc iespējas 
plašāku atbalstāmo darbību rezultātā 
radīto zināšanu, tostarp tādu zināšanu, 
kas radītas iepriekšējo pamatprogrammu 
laikā, izplatīšanu un izmantošanu, pat šo 
zināšanu komerciālu izmantošanu un 
izmantošanu sabiedrības labā. 

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dalības noteikumos ir jāparedz, ka zināšanas, kas 
radītas ES finansētas pētniecības rezultātā (piemēram, pētījumu rezultāti, metodes, artefakti, 
zinātniskie dati u. c.) ir jādara publiski pieejamas un plaši jāizplata (neskarot zināšanu 
radītāju likumīgās prasības saistībā ar intelektuālo īpašumu), tādējādi nodrošinot, ka 
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sabiedrība gūst lielāku labumu no tā, ka inovāciju pārņem ES iedzīvotāji, uzņēmumi un MVU 
un tā veicina ES sociālo un ekonomisko izaugsmi.

Grozījums Nr. 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs. Lielāks uzsvars ir jāliek uz pēc 
iespējas plašāku atbalstīto darbību 
rezultātā radīto zināšanu izplatīšanu un 
izmantošanu, vienlaikus atzīstot to, ka ir 
svarīgi aizsargāt intelektuālo īpašumu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas, 
izplatīšanas vai licencēšanas papildu 
nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs vai, ja tas ir sabiedrības 
interesēs, pilnībā ievērojot intelektuālā 
īpašuma tiesības.
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Or. en

Grozījums Nr. 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi noteikumi par brīvu piekļuvi 
rezultātiem un datiem vai arī izplatīšanas,
izmantošanas, brīvas piekļuves vai 
licencēšanas papildu nosacījumi, kas ir
Eiropas stratēģiskajās vai sabiedrības
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi jāparedz iespēja noteikt
izmantošanas, izplatīšanas vai 
licencēšanas papildu nosacījumus Eiropas 
stratēģiskajās interesēs vai gadījumā, ja tas 
ir visas sabiedrības interesēs.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir maksimāli palielināt labumu, ko sabiedrība gūst no ES finansētas 
pētniecības. Tādu lielu sabiedrības problēmu gadījumā kā veselība visas sabiedrības 
interesēs ir, lai rezultāti tiktu ātri un plaši izplatīti un lai tiktu nodrošināta vispārēja piekļuve 
progresīvo pētījumu rezultātiem.

Grozījums Nr. 168
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi jāparedz iespēja noteikt
izmantošanas, izplatīšanas vai 
licencēšanas papildu nosacījumus Eiropas 
stratēģiskajās interesēs vai gadījumā, ja tas 
ir visas sabiedrības interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi jāparedz iespēja noteikt brīvas 
piekļuves, izplatīšanas vai izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.
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Or. es

Pamatojums

Profesionālajām zināšanām, kas iegūtas ES finansētas pētniecības rezultātā, ir jābūt 
pieejamākām, kā rezultātā palielinātos iespēja, ka tās nevis paliktu privātas un 
konfidenciālās, bet gan kalpotu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz zinātnieku, pētniecības institūtu, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju brīvi piekļūt 
zinātniskajai informācijai, apmainīties ar 
to un izmantot to. Lai palielinātu 
zināšanu apriti un izmantošanu, 
zinātnisko publikāciju brīvai, atklātai 
tiešsaistes pieejamībai, kas jau ietverta 
Septītajā pamatprogrammā, jābūt to 
zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kas saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” budžeta. Turklāt 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
jāaizsāk prakse nodrošināt brīvu piekļuvi 
tiešsaistē zinātniskajiem datiem, kas iegūti 
vai apkopoti publiski finansētā pētniecībā, 
lai panāktu ka līdz 2020. gadam brīva 
piekļuve šādiem datiem kļūst par 
vispārēju noteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai palielinātu pārredzamību, 
Komisijai vai attiecīgajai iestādei, kas 
piešķir finansējumu, ir jāveic pasākumi, 
lai pēc ES iedzīvotāju vai tiešās vēlēšanās 
ievēlētu viņu pārstāvju pieprasījuma 
sniegtu detalizētu informāciju par 
projektiem, kas tiek veikti saistībā ar šo 
programmu. 

Or. en

Grozījums Nr. 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Jānosaka papildu izmantošanas un 
izplatīšanas nosacījumi rezultātiem, kas 
attiecas uz tehnoloģijām, kurām ir 
potenciāls risināt nozīmīgas sociālas 
problēmas, piemēram, izstrādēm 
novatoriskā medicīnas tehnoloģijā (piem., 
zāles, diagnostika vai vakcīnas) vai 
tehnoloģijās cīņai ar klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

(19b) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz zinātnieku, pētniecības institūtu, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju brīvi piekļūt 
zinātniskajai informācijai, apmainīties ar 
to un izmantot to. Taču ir jāievēro 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Priekšlikumu atlases procesā 
ietekmes kritērijam būtu jāaptver 
potenciālais izplatīšanas apmērs un 
sabiedrības piekļuve pētījumu rezultātiem 
un datiem, priekšroku dodot tiem 
projektiem, kas saistīti ar plašāku 
rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19d) Būtu jāveicina patentu kopfondu 
izveide, lai varētu dalīties ar patentētiem 
zinātniskiem datiem un palielināt 
sadarbības centienus un pētniecības un 
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attīstības sadarbību attiecībā uz īpašām 
tehnoloģiskām vajadzībām. Šis 
mehānisms būtu īpaši piemērots tādām 
tehnoloģijām, kas ir gan sarežģītas, gan 
dārgas, ļaujot izvairīties no tā, ka 
pētniecību bloķē sarežģījumi, kas saistīti 
patentu situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Programmām, kas paredzētas jau 
esošās un plānotās inovatīvās pētniecības 
apjoma palielināšanai, jābūt atvērtām arī 
kodolpētniecībai, kas jāiekļauj to 
pētniecības kategoriju sarakstā, kas 
tiesīgas saņemt šo programmu 
finansējumu. Eureka Eurostars 
programmas un Marijas Kirī vārdā 
nosaukto darbību dalības noteikumi ir 
jāpaplašina, lai tajās varētu piedalīties arī 
kodolpētniecībā iesaistīti MVU.

Or. en

Pamatojums

MVU ir ļoti svarīgi Eiropas ekonomikai, taču bieži vien ir nepietiekami pārstāvēti 
kodolpētniecības jomā. Ir svarīgi, lai atsevišķas Savienības programmas, kas izveidotas 
nolūkā uzlabot MVU situāciju, neizslēgtu kodolpētniecībā iesaistīto MVU līdzdalību.

Grozījums Nr. 177
Teresa Riera Madurell

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

Šajā regulā izklāstīti arī noteikumi, kas 
reglamentē rezultātu izplatīšanu.

Šajā regulā izklāstīti arī noteikumi, kas 
reglamentē rezultātu izmantošanu un
izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas struktūra var paredzēt 
noteikumus, kas pieļauj atkāpes no šajā 
regulā vai Regulā (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regula] ietvertajiem noteikumiem, 
ja to paredz pamatakts vai — ar Komisijas 
piekrišanu — ja šādu nepieciešamu nosaka
tās īpašās vajadzības.

3. EIT var paredzēt noteikumus, kas 
pieļauj atkāpes no šajā regulā vai Regulā
(ES) Nr. XX/2012 [Finanšu regula] 
ietvertajiem noteikumiem, ja to paredz 
pamatakts vai — ar Komisijas piekrišanu 
— ja šādu nepieciešamu nosaka tā īpašās
darbības vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
rezultātu īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu.

Or. it

Pamatojums

EIT ir nepieciešama zināma neatkarība tādu jautājumu risināšanā, kas ietilpst tā kompetencē 
un ir saistīti ar intelektuālo īpašumu un rezultātu izmantošanu un izplatīšanu.

Grozījums Nr. 179
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas struktūra var paredzēt 
noteikumus, kas pieļauj atkāpes no šajā 

3. EIT var paredzēt noteikumus, kas 
pieļauj atkāpes no šajā regulā vai Regulā
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regulā vai Regulā (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regula] ietvertajiem noteikumiem, 
ja to paredz pamatakts vai — ar Komisijas 
piekrišanu — ja šādu nepieciešamu nosaka
tās īpašās vajadzības.

(ES) Nr. XX/2012 [Finanšu regula] 
ietvertajiem noteikumiem, ja to paredz 
pamatakts vai — ar Komisijas 
piekrišanu — ja šādu nepieciešamu nosaka
tā īpašās vajadzības.

Or. de

Pamatojums

Viena no galvenajām iecerēm saistībā ar vienkāršošanu (cita starpā tas tika noteikts attiecīgā 
apspriežu procedūrā) bija panākt, ka tiek atzīti vienoti noteikumi dalībai ikvienā programmā, 
ko finansē vai līdzfinansē no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta. Tas jo īpaši 
attiecas uz to procedūru un noteikumu pārredzamību un atklātību, kas ir saistīti ar 
aizsardzības tiesībām un finansēšanas nosacījumiem. Ar vienu izņēmumu, kas nepārprotami 
norādīts šajā punktā, šī iecere ir ņemta vērā.

Grozījums Nr. 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „darbība” ir projekts;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) „iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā, pirms tie noslēdz 
granta līgumu vai ii) radītas ārpus 
darbības, taču dalībnieks, kuram uz tām ir 
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īpašumtiesības, iegulda tās darbībā un iii) 
gan i), gan ii) gadījumā ir nepieciešamas, 
lai īstenotu darbību vai izmantotu 
darbības rezultātus;

Or. de

Pamatojums

Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” nevajadzētu atšķirties no Septītās pamatprogrammas, 
definējot iepriekš uzkrātās zināšanās un tiesības uz to aizsardzību.

Grozījums Nr. 182
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā vai pirms pieteikuma 
iesniegšanas, kas iesniegts pirms 
iesaistīšanās darbībā, un ko ii) dalībnieki 
ir identificējuši saskaņā ar 42. pantu, kā arī 
kas ir (iii) nepieciešamas, lai veiktu 
netiešu darbību vai izmantotu netiešās 
darbības rezultātus;

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 183
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts



AM\907542LV.doc 47/158 PE492.762v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā vai pirms pieteikuma 
iesniegšanas, kas iesniegts pirms 
iesaistīšanās darbībā, un ko ii) dalībnieki 
ir identificējuši saskaņā ar 42. pantu; kā arī 
kas ir (iii) nepieciešamas, lai veiktu 
netiešu darbību vai izmantotu netiešās 
darbības rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ii) ir 
nepieciešamas, lai īstenotu netiešu 
darbību vai izmantotu netiešās darbības 
rezultātus, un ko iii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

Or. de

Pamatojums

Pievienotais kritērijs ir izrādījies nepieciešams, īstenojot pašreizējo Septīto 
pamatprogrammu.
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Grozījums Nr. 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu un kas 
ir nepieciešamas, lai īstenotu netiešu 
darbību vai izmantotu netiešās darbības 
rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un kas ir ii)
nepieciešamas, lai īstenotu netiešu 
darbību vai izmantotu netiešās darbības 
rezultātus, un ko iii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

(4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir
taustāms resurss, piemēram, prototipi, kā 
arī jebkuri dati, zinātība un/vai informācija 
jebkādā formā vai veidā, kā arī jebkuras 
tiesības, piemēram, intelektuālā īpašuma 
tiesības, kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) „nepieciešamā piekļuve” ir
a) saistībā ar darbības īstenošanu —
piekļuve, kas nepieciešama, ja bez 
piekļuves tiesību piešķiršanas saņēmējai 
pusei nebūtu iespējams veikt tai uzticētos 
uzdevumus, uzdevumu izpilde tiktu būtiski 
kavēta vai būtu nepieciešami būtiski 
papildu finanšu vai cilvēkresursi,
b) saistībā ar pašu iegūto rezultātu 
izmantošanu —
piekļuve, kas nepieciešama, ja bez 
piekļuves tiesību piešķiršanas tehniski vai 
juridiski nebūtu iespējams izmantot pašu 
iegūtos rezultātus.

Or. en
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Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 189
Christian Ehler, Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „eksperimentālā attīstība” ir esošo 
zinātnisko, tehnoloģisko, 
uzņēmējdarbības un citu attiecīgu 
zināšanu un prasmju apgūšana, 
kombinēšana, modelēšana un 
izmantošana ar nolūku radīt jaunu, 
pārveidotu vai uzlabotu produktu, procesu 
vai pakalpojumu plānus un procedūras 
vai izstrādes, ietverot tādas darbības kā 
prototipu izgatavošana eksperimentālā 
ražošana, testēšana, demonstrācijas, 
pilotprojekti un ieviešana tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ir jānosaka finansējuma atšķirības, atšķirības ir loģiski jādefinē, pamatojoties 
uz atzītu pētniecības darbību un tirgus situācijai tuvu darbību nošķiršanas principu. 
Vispiemērotākā šķiet eksperimentālās attīstības definīcija, kas iekļauta pašreizējās Kopienas 
nostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai "(2006/C 323/01).

Grozījums Nr. 190
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus” ir jebkurš paziņojums, 
kurā pausts aicinājums iesniegt 
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priekšlikumus pētījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) „nepieciešamā piekļuve” ir saistībā 
ar darbības īstenošanu — piekļuve, kas 
nepieciešama, ja, nepiešķirot tiesības 
piekļūt rezultātiem vai iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, finansējuma 
saņēmējam dalībniekam nebūtu iespējams 
veikt tam uzticētos uzdevumus, uzdevumu 
izpilde tiktu būtiski kavēta vai būtu 
nepieciešami būtiski papildu finanšu vai 
cilvēkresursi, saistībā ar rezultātu 
izmantošanu — piekļuve, kas 
nepieciešama, ja, nepiešķirot tiesības 
piekļūt rezultātiem vai iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, tehniski vai 
juridiski nebūtu iespējams izmantot  
rezultātus.

Or. en

Pamatojums

„Nepieciešamā piekļuve”: šis termins ir jādefinē, jo tas ir vajadzīgs saistībā ar rezultātiem 
un/vai iepriekš uzkrātajām zināšanām, lai būtu pamatojums dalībnieku pieprasījumiem 
piešķirt piekļuves tiesības. 

Grozījums Nr. 192
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.c apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) „konsorcijs” ir dalībnieku grupa, 
kuri ir piekrituši strādāt kopā, lai 
iesniegtu priekšlikumu un potenciāli 
kopīgi īstenotu darbību. Konsorcijs sastāv 
no koordinatora un darbībā iesaistītajiem 
partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “koordinācijas un atbalsta darbība” ir 
darbība, kas sastāv galvenokārt no 
papildpasākumiem, tādiem kā izplatīšana, 
izpratnes vairošana un paziņošana, tīklu 
veidošana, koordinācijas vai atbalsta 
pakalpojumi, politiskie dialogi un 
savstarpējas mācības un pētījumi, tostarp 
projektēšanas pētījumi jaunām 
infrastruktūrām;

(6) “koordinācijas un atbalsta darbība” ir 
darbība, kas sastāv galvenokārt no 
papildpasākumiem, tādiem kā izplatīšana, 
izpratnes vairošana un paziņošana, tīklu 
veidošana, koordinācijas vai atbalsta 
pakalpojumi, līdzdalība standartizācijas 
darbībās, politiskie dialogi un savstarpējas 
mācības un pētījumi, tostarp projektēšanas 
pētījumi jaunām infrastruktūrām;

Or. en

Pamatojums

Dalībnieki ir jāmudina iekļaut pētījumu rezultātus standartizācijas darbībās un otrādi. 
Standartizācijai ir svarīga loma pētniecības rezultātu izplatīšanā.

Grozījums Nr. 194
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) „koordinators” vara un pārstāv 
konsorciju un projekta priekšlikumu vai 
projektu, darbojoties kā kontaktpersona 
saziņā ar Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī;

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī, rakstos, kas atspoguļo pētījumu 
rezultātus, piemēram, zinātniskās 
publikācijas zinātniski recenzētos 
izdevumos;

Or. en

Pamatojums

Pētījumu rezultātu publicēšana ir būtiska zinātniskās metodes daļa. Ja tie apraksta 
eksperimentus vai aprēķinus, tiem jāsniedz pietiekami sīkas ziņas, lai neatkarīgs pētnieks 
varētu atkārtot eksperimentu vai aprēķinus nolūkā pārliecināties par rezultātiem.

Grozījums Nr. 196
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī;

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp publicējot tos kā darbu jebkurā 
plašsaziņas līdzeklī;

Or. en

Pamatojums

Termini „aprakstīt, analizēt un interpretēt pētījumu” jebkurā gadījumā ierobežo publicēšanas 
un satura jēdzienu. Jēdziens „publicēts darbs” ietver sevī citus iespējamos publicēšanas 
veidus un nevajadzīgi neierobežo jēdziena nozīmi.

Grozījums Nr. 197
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana 
ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī;

(7) Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „eksperimentālā attīstība” ir esošo 
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zinātnisko atziņu, tehnoloģisko zināšanu, 
uzņēmējdarbības un citu attiecīgu 
zināšanu un prasmju apgūšana, 
kombinēšana, modelēšana un 
izmantošana jaunu, izmainītu vai 
uzlabotu produktu, procesu vai 
pakalpojumu izveidei, plānošanai un 
programmu izstrādei vai projektēšanai. 
Tajā var ietilpst arī, piemēram, citas 
darbības, kuru mērķis ir jaunu produktu, 
procesu un pakalpojumu konceptuāla 
definēšana, plānošana un dokumentācijas 
izstrādāšana. Šajās darbībās var ietilpt 
projektu, rasējumu, plānu un citu 
dokumentu izstrādāšana, ja vien tie nav 
paredzēti komerciālām vajadzībām. Šeit 
ietilpst arī komerciāli izmantojamu 
prototipu un pilotprojektu izstrāde, ja 
prototipam ir jābūt gala 
komercproduktam un ja tā ražošana tikai 
demonstrēšanas un apstiprināšanas 
nolūkā izmaksā pārāk dārgi. Gadījumā, ja 
demonstrāciju vai pilotprojektus vēlāk 
izmanto komerciāli, visi ienākumi no 
šādas izmantošanas ir jāatskaita no 
kompensējamajām izmaksām. Produktu, 
procesu un pakalpojumu eksperimentālā 
ražošana un testēšana arī var pretendēt uz 
finansējumu, ja tos nevar izmantot vai 
pārveidot tā, lai tos varētu izmantot 
rūpniecībā vai komerciāli. 
Eksperimentālās izstrādnes neietver sevī 
regulārās vai ierastās izmaiņas, ko veic 
produktiem, ražošanas līnijām, ražošanas 
procesiem, esošajiem pakalpojumiem vai 
citām operācijām darbības gaitā, pat ja 
šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus.

Or. en

Pamatojums

Definīcija no Kopienas nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai.

Grozījums Nr. 199
Norbert Glante
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „rezultātu izmantošana” ir tieša un 
netieša rezultātu izmantošanai 
turpmākam pētniecības darbam vai 
nolūkā izveidot, ražot un laist tirgū 
produktu vai procedūru vai nolūkā 
izveidot un sniegt pakalpojumu neatkarīgi 
no darbībām, uz kurām netiešā darbība 
attiecas.

Or. de

Pamatojums

Ir jādefinē rezultātu izmantošana, norādot, ka šis komponents ir īpaši svarīgs 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” jaunajā pieejā inovācijām.

Grozījums Nr. 200
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir 
finanšu un citi noteikumi, kuros ņemti 
vērā konkrētie piekļuves pieprasījuma 
apstākļi, jo īpaši jauno vai iepriekš 
uzkrāto zināšanu, kurām tiek lūgta 
piekļuve, aktuālā vai potenciālā vērtība 
un/vai paredzētā lietojuma apjoms, ilgums 
un citas īpašības;

Or. en

Pamatojums

Frāze „taisnīgs un saprātīgs” (kompensācija, nosacījumi) regulā ir lietota, taču netiek 
nepārprotami attiecināta uz piekļuvi. Grozījumam ir jābūt objektīvam un formulētam tā, kā 
šeit ierosināts.
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Grozījums Nr. 201
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir 
piemēroti nosacījumi, tostarp iespējamie 
finansiālie nosacījumi, ņemot vērā 
piekļuves pieprasījuma specifiskos 
apstākļus, kurus var definēt kā rezultātu 
vai iepriekš uzkrāto zināšanu, kuriem 
pieprasīta piekļuve, reālo vai potenciālo 
vērtību un/vai apjomu, ilgumu vai citas 
paredzētā izmantojuma īpatnības;

Or. en

(Atsauce uz grozījumu Nr. 20; PE489.632v01-00)

Grozījums Nr. 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „izmantošana” ir tieša vai netieša 
rezultātu lietošana turpmākās pētījumu 
darbībās (izņemot tās, ko veic attiecīgās 
netiešās darbības ietvaros) vai produkta 
vai pakalpojuma izstrādē, izveidē un 
pārdošanā, vai pakalpojuma izveidē un 
sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „izmantot / izmantošana” ir tieša 
rezultātu lietošana produkta vai 
pakalpojuma izstrādē, izveidē un 
pārdošanā vai pakalpojuma izveidē un 
sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) „taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir 
nosacījumi, tostarp noteikumi par 
autoratlīdzības nepiemērošanu, kuros 
ņem vērā piekļuves pieprasījuma 
specifiskos apstākļus un/vai apjomu, 
ilgumu vai citas paredzētā izmantojuma 
īpatnības;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, (10) “juridiska vienība” ir jebkura fiziska
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pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai 
jebkura juridiska persona, kas izveidota 
atbilstoši valsts, Savienības vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem un kam ir 
juridiskas personas statuss, un kas, 
rīkodamās savā vārdā, var īstenot tiesības 
un kam var būt saistoši pienākumi;

vai juridiska persona, kas izveidota 
atbilstoši valsts, Savienības vai 
starptautiskajiem tiesību aktiem un kam ir 
juridiskas personas statuss, un kas, 
rīkodamās savā vārdā, var īstenot tiesības 
un kam var būt saistoši pienākumi;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot juridiskas vienības definīciju un izslēgt jebkuras šaubas par 
to, vai arī fizisku personu saistībā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” var uzskatīt par 
juridisku vienību. Ierosinātā definīcija pilnībā atbilst definīcijai, kas izmantota Septītās 
pamatprogrammas dalības noteikumos.

Grozījums Nr. 206
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs, universitāte un 
pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt
saistoši pienākumi;

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi; definīcijā ietilpst arī 
bezpeļņas un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs, universitāte un 
pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomi pētniecībā, attīstībā 
un inovācijā un veicināt viedokļu apmaiņu starp zinātni un sabiedrību.
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Grozījums Nr. 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte vai cits 
pētniecības un inovācijas institūts, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums, 
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

(10) “juridiska vienība” ir uzņēmums,
pilsoniskās sabiedrības organizācija,
pētniecības centrs vai universitāte, kas 
ietver jebkādu fizisku personu, vai jebkura 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
valsts, Savienības vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem un kam ir juridiskas 
personas statuss, un kas, rīkodamās savā 
vārdā, var īstenot tiesības un kam var būt 
saistoši pienākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 10.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) „bezpeļņas juridiska vienība” ir 
juridiska vienība, kuras mērķis saskaņā 
ar statūtiem nav gūt peļņu un/vai kurai ir 
juridisks vai statūtos paredzēts pienākums 
nepārdalīt peļņu, un/vai kuru atzīst par 
bezpeļņas organizāciju valsts, Savienības 
vai starptautiskas iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un
informācija jebkādā formā vai veidā,
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas, 
informācija, artefakti un citi taustāmi 
rezultāti jebkādā formā vai veidā
(neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt), kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības, piemēram, autortiesības, 
tiesības uz dizainparaugu, tiesības uz 
patentu, tiesības uz augu šķirnēm vai 
līdzīgas aizsargātas tiesības; tas neattiecas 
uz datiem, zināšanām un informāciju, ko 
dalībnieks ir radījis saistībā ar konkrēto 
darbību, bet kas neietilpst šīs konkrētās 
darbības mērķos un nav vajadzīgi, lai 
īstenotu attiecīgo projektu vai izmantotu 
projektā iegūtos rezultātus. 

Or. en

Pamatojums

„Rezultātu” definīcijā ir jāiekļauj arī taustāmi rezultāti.
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Grozījums Nr. 213
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un
informācija jebkādā formā vai veidā,
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas, 
informācija, objekti un citi taustāmi 
rezultāti jebkādā formā vai veidā
(neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt), kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības; Šajā regulā publikācijas 
neuzskata par rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības, piemēram, autortiesības, 
tiesības uz dizainparaugu, tiesības uz 
patentu, tiesības uz augu šķirnēm vai 
līdzīgas aizsargātas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Vicky Ford, Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri artefakti un citi 
taustāmi rezultāti, dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras ar tiem 
saistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu juridisko nenoteiktību, definīcijai pievienots taustāmu rezultātu jēdziens. 
Formulējuma izmaiņu mērķis ir arī precizēt terminu „piesaistītās tiesības”. Šīs izmaiņas ir 
ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 216
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un
informācija jebkādā formā vai veidā,
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas, 
informācija, artefakti un citi taustāmi 
rezultāti jebkādā formā vai veidā
(neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt), kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

Or. en

Pamatojums

Vēlams uzlabot „rezultātu” definīciju. Definīcijai jābūt tādai, lai no „rezultātu” definīcijas 
nebūtu izslēgtas zinātniskās publikācijas, lai tā necenstos ierobežot šo publikāciju darbības 
jomu vai raksturu un lai tā nesašaurinātu šo publikāciju tematu, paredzot, ka tām jāattiecas 
uz tiešajiem rezultātiem, kas iegūti, izmantojot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējumu. Zinātniska publikācija balstās uz iepriekš veiktiem pētījumiem, iepriekšējām 
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publikācijām un rezultātiem, kas gūti citā veidā gūtas pieredzes un citu projektu rezultātā, nav 
iespējams veidot publikācijas, izmantojot tikai tās zināšanas, kas ir tiešs konkrētu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta finansētu darbību rezultāts.

Grozījums Nr. 217
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) "rezultāti" ir jebkuri dati, zināšanas, 
informācija un publikācijas jebkādā formā 
vai veidā, neatkarīgi no tā, vai tos var 
aizsargāt, kas tiek radīti darbībā, kā arī 
jebkuras piesaistītas tiesības, tostarp 
intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri taustāmi vai 
netaustāmi darbības rezultāti, piemēram,
dati, zināšanas un informācija jebkādā 
formā vai veidā, neatkarīgi no tā, vai tos 
var aizsargāt, kas tiek radīti darbībā, kā arī 
jebkuras piesaistītas tiesības, tostarp 
intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī intelektuālā 
īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts– 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un
informācija jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

(15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas, 
informācija, objekti un citi taustāmi 
rezultāti jebkādā formā vai veidā, 
neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt, kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

Or. en

(Atbilst grozījumam Nr. 23; PE489.632v01-00)

Pamatojums

Pozitīvs un negatīvs rezultātu jēdziena precizējums var novest pie tā, ka abas definīcijas 
pārklājas. Šādā veidā tiek novērsta nevajadzīga juridiska neskaidrība.

Grozījums Nr. 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

(15a) „parastā grāmatvedības prakse” ir 
grāmatvedības principi un konvencijas, ko 
dalībnieks parasti izmanto un uzrāda, lai 
piedalītos valsts vai reģionālās pētniecības 
un inovācijas programmās, ko finansē no 
publiskiem līdzekļiem un kas ir 
pielīdzināmas pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) „izmantošana” ir tieša vai netieša 
rezultātu lietošana turpmākās pētījumu 
darbībās (izņemot tās, ko veic attiecīgās 
netiešās darbības ietvaros) lietošana, kas 
ietver sevī, bet neaprobežojas ar produkta 
vai pakalpojuma izstrādi, izveidi un 
pārdošanu vai pakalpojuma izveidi un 
sniegšanu;

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 223
Antonio Cancian

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

(15a) „MVU” ir mikrouzņēmumi, mazie 
un vidējie uzņēmumi Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikuma 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo
un vidējo uzņēmumu (MVU) definīciju1

izpratnē;
__________________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp. 

Or. en

Grozījums Nr. 224
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) „ilgtspējīga brīva piekļuve” nozīmē 
to, ka no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta ir piešķirti 
granti vai cits finansējums vai nodrošināts 
uzņēmējdarbības modelis, lai pilnībā 
segtu publicēšanas izmaksas, publicējot 
internetā bez maksas pieejamus un 
recenzētus zinātniskos rakstus, kuros ir 
aprakstīti, analizēti vai interpretēti dati, 
zināšanas vai informācija, kas iegūta no 
pētījumiem, kas finansēti no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, atzīstot arī to, ka zinātnisko 
publikāciju reputāciju dažkārt var uzskatīt 
par izcilības atzīšanu un ka dalībniekus, 
kas piedalās projektos, kurus finansē no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, nevajadzētu nostādīt 
neizdevīgākā situācijā, uzliekot viņiem par 
pienākumu publicēt pētījumus formātos, 
kurus var uztvert kā mazāk kvalitatīvus;

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) „izcilība” ir kvalitātes novērtējums, 
kas attiecas uz pētniecības iestādi, kurā 
darbojas labi apmācīts pētniecības un 
zinātniskais personāls un kura nodrošina, 
ka pētniecības mērķa sasniegšanai tiek 
rasti labākie iespējamie praktiskie 
risinājumi un ar pēc iespējas zemākām 
izmaksām tiek iegūts maksimāls 
daudzums jaunas informācijas;

Or. pl

Pamatojums

Izcilības jēdzienu var uztvert subjektīvi; tādēļ ekspertam, kurš veic novērtēšanu, vajadzētu 
sniegt konkrētus norādījumus.

Grozījums Nr. 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā regulā vienību, kam saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem nav 
juridiskas personas statusa, pielīdzina 
juridiskai vienībai, ja ir ievēroti Regulā 
(ES) Nr. XX/2012 (Finanšu regula) 
paredzētie nosacījumi.

3. Šajā regulā vienību, kam saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem nav 
juridiskas personas statusa, pielīdzina 
juridiskai vienībai, ja ir ievēroti Regulas 
(ES) Nr. XX/2012 (Finanšu regula)
114. panta 2. punkta a) apakšpunktā
paredzētie nosacījumi un tās īstenošanas 
noteikumu 174. punkts.

Or. it
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Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ir spēkā atšķirīga tiesiskā kārtība, ar atsauci uz juridiskas vienības jēdzienu 
tiek precizēta 2. panta 3. punkta darbības joma, un, lai izvairītos no problēmām, kas saistītas 
ar interpretāciju, ir vajadzīga nepārprotama atsauce uz pašreizējās Finanšu regulas 
114. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kā arī tās īstenošanas noteikumu 174.a pantu.

Grozījums Nr. 227
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 10. punkta īstenošanai 
publiskajām iestādēm piemēro 
vienkāršotus noteikumus attiecībā uz 
juridiskas personas statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Klasificējot pētniecību tehnoloģiju 
jomā, produktu izstrādi un demonstrāciju 
darbības, ņems vērā ESAO tehnoloģiskās 
gatavības līmeņa definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 
īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 
līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 
informāciju, ko saistībā ar darbību paziņo
kā konfidenciālus, uzskata par 
konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 
visus noteikumus attiecībā uz klasificētas 
informācijas aizsardzību.

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 
īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 
līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 
informāciju, ko saistībā ar darbību iestādes 
un struktūras, kā arī darbības dalībnieki 
izziņo kā konfidenciālus, uzskata par 
konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 
visus noteikumus attiecībā uz klasificētas 
informācijas aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 
īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 
līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 
informāciju, ko saistībā ar darbību paziņo
kā konfidenciālus, uzskata par 
konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 
visus noteikumus attiecībā uz klasificētas 
informācijas aizsardzību.

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 
īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 
līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 
informāciju, ko saistībā ar darbību
Savienības iestādes un struktūras un 
darbības dalībnieki izziņo kā 
konfidenciālus, uzskata par
konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 
visus noteikumus attiecībā uz klasificētas 
informācijas aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, un pirms 
informācijas paziņošanas Komisija 
sistemātiski prasa attiecīgā dalībnieka 
viedokli, ja vien ir izpildīti šādi divi 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt informācijas izplatīšanas nosacījumus, jo informācijas izplatīšana var 
radīt ar konfidencialitāti saistītas problēmas.

Grozījums Nr. 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma dara pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām, jebkurai 
dalībvalstij vai asociētai valstij, Savienības 
iedzīvotājiem vai tiešās vēlēšanās 
ievēlētiem viņu pārstāvjiem visu tās rīcībā 
esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
šādi divi nosacījumi:

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgā informācija attiecas uz valsts
sektora iestādi;

(a) attiecīgā informācija attiecas uz valsts
politikas mērķiem un sabiedrības interešu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dalībnieki nav norādījuši pamatotus un 
pietiekamus iemeslus, kāpēc attiecīgā 
informācija nav sniedzama.

(b) pēc tam, kad ir sniegts iepriekšējs 
paziņojums par to, ka Komisija plāno 
darīt pieejamu informāciju, dalībnieki nav
norādījuši pamatotus un pietiekamus 
iemeslus, kāpēc attiecīgā informācija nav 
sniedzama.

Or. en

Pamatojums

Komisijas sniegtā informācija par dalībnieka rezultātiem ir saistīta ar bažām ne tikai par 
konfidencialitātes ievērošanu, bet arī par skaidriem līguma nosacījumiem un intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību. Tādēļ dalībniekiem ir jābūt iespējai iebilst pret informācijas 
sniegšanu gadījumos, kad tas var viņiem kaitēt, līdz ar to ir jāparedz prasība pirms 
informācijas publiskošanas sniegt iepriekšēju paziņojumu.

Grozījums Nr. 235
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam 
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic atbilstoši konkrētajam 
mērķim „Brīvības un drošības aizsardzība 
Eiropā”, Komisija var darīt pieejamu 
Savienības iestādēm un struktūrām vai 
dalībvalstu valsts iestādēm visu tās rīcībā 
esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu. Komisijas 
noteikumi drošības jomā ir jāiekļauj arī 
attiecīgajā līgumā par granta piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam 
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic sabiedrības problēmu 
risināšanas pīlāra darbību ietvaros, 
Komisija var darīt pieejamu Savienības 
iestādēm un struktūrām vai dalībvalstu 
valsts iestādēm visu tās rīcībā esošo 
noderīgo informāciju par tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Ioannis A. Tsoukalas

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

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros un atbilstoši 
pasākumam „Veselība, demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājība” pīlāra 
„Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros, Komisija var darīt pieejamu 
Savienības iestādēm un struktūrām vai 
dalībvalstu valsts iestādēm visu tās rīcībā 
esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās drošības, politikas un sabiedrības veselības apsvērumi ir likumīgi izņēmumi, kas 
attaisno atkāpšanos no intelektuālā īpašuma aizsardzības.

Grozījums Nr. 238
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros un atbilstoši 
pasākumam „Veselība, demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājība” sadaļas 
„Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros, Komisija var darīt pieejamu 
Savienības iestādēm un struktūrām vai 
dalībvalstu valsts iestādēm visu tās rīcībā 
esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu.
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Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atvieglot ES iestādēm vai dalībvalstu iestādēm, kad tās veido savus 
projektus vai politiku, tādu rezultātu izmantošanu, kas iegūti ES finansētā pētniecībā, kura 
attiecas uz daļas „Sabiedrības problēmu risināšana” apakšiedaļu „Veselība, demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājība”.

Grozījums Nr. 239
Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija var darīt 
pieejamu Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju 
par tāda dalībnieka rezultātiem, kas ir 
saņēmis Savienības finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina iespējamos 
dalībniekus ar norādījumiem, kuros 
izskaidrotas atlases procesa detaļas. 
Papildus katra atlases kritērija svērumam 
tā norāda arī biežākos iemeslus, kuru dēļ 
kandidāti, īpaši MVU, neiztur atlasi, un 
izskaidro, kā iespējams izvairīties no 
biežāk pieļautajām kļūdām. Cik vien 
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iespējams, šī informācija ir pieejama jau 
tajā brīdī, kad tiek publicēta pirmā darba
programma, un, Komisijai gūstot pieredzi, 
to attiecīgi papildina. Cik vien Komisija to 
spēj ar šim mērķim atvēlēto budžetu, šos 
norādījumus vajadzētu publicēt visās 
oficiālajās valodās. Jebkurā gadījumā 
dalībvalstis nodrošina, ka MVU var bez 
maksas saņemt norādījumu eksemplāru 
valsts oficiālajā valodā.

Or. de

Grozījums Nr. 241
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas sniegšanu atbilstoši 
1. punktam neuzskata par Komisijas vai 
dalībnieku tiesību vai pienākumu 
tālāknodošanu saņēmējam. Tomēr 
saņēmējs ievēro jebkuras šādas 
informācijas konfidencialitāti, izņemot, ja 
tā kļūst publiska vai to dara publiski 
pieejamu dalībnieki vai ja tā ir paziņota 
Komisijai bez konfidencialitātes 
ierobežojumiem. Attiecībā uz klasificētu 
informāciju piemēro Komisijas noteikumus 
par drošību.

2. Komisija nodrošina, ka:

a) informācijas sniegšanu atbilstoši 
1. punktam neuzskata par Komisijas vai 
dalībnieku tiesību vai pienākumu 
tālāknodošanu saņēmējam,
b) saņēmējs ievēro jebkuras šādas 
informācijas konfidencialitāti, izņemot, ja 
tā kļūst publiska vai to dara publiski 
pieejamu dalībnieki vai ja tā ir paziņota 
Komisijai bez konfidencialitātes 
ierobežojumiem, un
c) attiecībā uz klasificētu informāciju 
piemēro Komisijas noteikumus par 
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drošību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisija nodrošina informāciju, tai būtu jānodrošina, ka šo informāciju neuzskata par 
kādu tiesību tālāknodošanu, kā arī to, ka saņēmējs ievēro informācijas konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Norādes un informācija potenciālajiem 

dalībniekiem
1. Komisija nodrošina, ka, tiklīdz tiek 
publicētā pirmā ikgadējā 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
darba programma, visu potenciālo 
dalībnieku rīcībā ir pietiekamas norādes 
un informācija.
2. Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm 
izveido un, izdodot īstenošanas aktu 
saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru, pieņem:
a) pieteikumu iesniegšanas, novērtēšanas, 
atlases un līgumu piešķiršanas 
noteikumus;
b) standarta granta līguma paraugu;
c) noteikumus par revīzijas sertifikāciju.
3. Turklāt sadarbībā ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm 
Komisija izveido un pienācīgi izplata 
šādas norādes un informatīvos 
dokumentus:
a) norādījumus par to, kā sastādīt 
priekšlikumus, tostarp detalizētu 
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informāciju par novērtēšanas un atlases 
procesu;
b) norādījumus finansējuma saņēmējiem;
c) informāciju par jautājumiem, kas 
saistīti ar finansēm;
d) norādījumus par intelektuālā īpašuma 
tiesībām;
e) kontrolsarakstu konsorciju līgumiem.
4. Noteikumi, ko Komisija pieņem ar 
iepriekš uzskaitītajiem dokumentiem 
attiecībā uz Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] un šīs regulas 
noteikumu interpretāciju, paliek spēkā 
visu programmas darbības laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgus situācijai tuvas darbības 
galvenokārt finansē, izmantojot finanšu 
instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nosakot uzņēmuma lielumu, darbības 
dalībnieku definē tikai kā juridisku vai 
fizisku personu, kura iesniedz pieteikumu, 
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neņemot vērā tā mātesuzņēmumu, 
meitasuzņēmumus vai filiāles ārzemēs.

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums atvieglos grantu piešķiršanu.

Grozījums Nr. 245
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
vienību dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumus par dalībvalstu juridisku 
vienību piedalīšanos konkrētās trešās 
valsts pētniecības un inovācijas
programmās uzskata par kaitējošiem 
Savienības interesēm.

2. Attiecīgā darba programma ierobežo un 
izslēdz šādu struktūru dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” vai tās 
daļās:

Or. en

Grozījums Nr. 246
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
vienību dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumus par dalībvalstu juridisku 
vienību piedalīšanos konkrētās trešās valsts 

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
vienību dalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumus par dalībvalstu juridisku 
vienību piedalīšanos konkrētās trešās valsts 
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pētniecības un inovācijas programmās 
uzskata par kaitējošiem Savienības 
interesēm.

pētniecības un inovācijas programmās 
uzskata par kaitējošiem Savienības 
interesēm. Papildu noteikumi par 
ierobežotu piekļuvi pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020”, ko piemēro noteiktām 
juridiskām vienībām trešās valstīs vai 
asociētajās valstīs, ir iekļauti 6.a pantā 
(jauns).

Or. en

Grozījums Nr. 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) juridiskas vienības (ieskaitot jebkādas 
saistītās struktūras), kuru dalība to mērķu 
dēļ, uz kuriem tās tiecas, to reģistrācijas 
vietas dēļ vai to darbības rakstura vai 
izvietojuma dēļ būtu par cēloni tam, lai 
Savienība atzīst par likumīgu vai sniedz 
palīdzību un palīdz uzturēt tādu situāciju, 
ko radījis nopietns starptautisko tiesību 
pārkāpums (ieskaitot starptautiskās 
cilvēktiesības), ja šis pārkāpums 
konstatēts ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju vai Starptautiskās Tiesas 
spriedumu vai konsultatīvu atzinumu;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) trešā valstī reģistrēti uzņēmumi, 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

Grozījums Nr. 249
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) trešās valstīs reģistrētas juridiskas 
vienības, ja nosacījumus par dalībvalstu 
juridisku vienību piedalīšanos šīs trešās 
valsts pētniecības un inovācijas 
programmās uzskata par kaitējošiem 
Savienības interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā darba programma vai darba 
plāns var liegt dalību vienībām, kas nespēj 

3. Attiecīgā darba programma vai darba 
plāns var liegt dalību vienībām, kas nespēj 
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sniegt pietiekamas drošības garantijas, 
tostarp attiecībā uz personāla drošības 
pielaidi, ja tas ir pamatots ar drošības 
apsvērumiem.

sniegt pietiekamas drošības vai 
intelektuālā īpašuma aizsardzības
garantijas, tostarp attiecībā uz personāla 
drošības pielaidi, ja tas ir pamatots ar 
drošības apsvērumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) vai cita juridiska persona, kas 
izveidota saskaņā ar kādas no līdzdalīgo 
valstu tiesību aktiem, var piedalīties 
darbībā ar nosacījumu, ka to ir 
izveidojušas publiskā sektora iestādes no 
vismaz divām līdzdalīgajām valstīm un ka 
ir izpildīti šajā regulā iekļautie 
nosacījumi, kā arī jebkuri citi nosacījumi, 
kas iekļauti attiecīgajā darba programmā 
vai darba plānā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1082/2006 7. pantu ETSG locekļi ar Kopienas finansiālu 
palīdzību vai bez tās var veikt citas specifiskas teritoriālās sadarbības darbības, lai sasniegtu 
1. panta 2. punktā minēto mērķi. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, ar kuru groza Regulu 
(EK) Nr. 1082/2006, ETSG locekļi ar Savienības finansiālu atbalstu vai bez tā var veikt citas 
specifiskas teritoriālās sadarbības darbības, lai sasniegtu 1. panta 2. punktā minēto mērķi.

Grozījums Nr. 252
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4°.a Trešās valstīs reģistrētu juridisko 
vienību dalība pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” vai tās daļās ir pakļauta 
savstarpīguma principam, saskaņā ar 
kuru ES reģistrētas juridiskās vienības, 
savukārt, var piedalīties šo valstu 
pētniecības un inovācijas programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 253
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Ierobežota piekļuve pamatprogrammai 

„Apvārsnis 2020”, ko piemēro noteiktām 
juridiskām vienībām trešās valstīs un 

noteiktām asociētajām valstīm
Tiek ierobežota sadarbība ar juridiskām 
vienībām no trešām valstīm vai ar 
asociētajām valstīm, kuras iesaistītas 
militāros vai teritoriālos konfliktos, vai 
gadījumos, ja ir pietiekami pamatotas 
aizdomas par cilvēktiesību pārkāpumiem 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem. Šādu vienību vai asociēto 
valstu dalību atļauj tad, ja tās atbilst 
turpmāk uzskaitītajiem kritērijiem:
a) trešās valsts juridiskā vienība vai 
asociētā valsts pirms finansējuma 
saņemšanas un darbības sākšanas 
iesniedz ziņojumu, kurā detalizēti 
izklāstīts, kā tiek nodrošināts, ka 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējums un citi pasākumi neveicina 
un ir atdalīti no iepriekšējā punktā 
minētajām darbībām. Komisija sniedz 
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norādījumus par šāda ziņojuma saturu un 
metodiku;
b) finansējumu nedrīkst izkliedēt, un 
netiešas darbības nedrīkst sākties, kamēr 
Komisija nav apstiprinājusi ziņojumu un 
tā secinājumus. Ja tas tiek uzskatīts par 
nepieciešamu, Komisija var pati veikt 
izmeklēšanu vai pieprasīt neatkarīgas 
trešās puses veiktu revīziju;
c) pēc netiešo darbību pabeigšanas vai 
asociēto valstu gadījumā divas reizes gadā 
Komisijai ir jāveic revīzija, lai novērtētu, 
vai finansējums un atbalsta pasākumi tiek 
pienācīgi pārvaldīti; 
d) publikācijām, kas tapušas, pildot šā 
panta noteikumus, ir jābūt publiski 
pieejamām.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
8. panta – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darbībā piedalās vismaz trīs juridiskas 
vienības.

(a) darbībā piedalās vismaz divas juridiskas 
vienības.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
Article 8 – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) katra no trim juridiskajām vienībām ir (b) katra no divām juridiskajām vienībām 
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reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī; ir reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
Article 8 – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) no trijām nedrīkst būt divas tādas 
juridiskas vienības, kas reģistrētas vienā 
un tajā pašā dalībvalstī vai asociētā valstī;

(c) tās nedrīkst būt reģistrētas vienā un tajā 
pašā dalībvalstī vai asociētā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
Article 8 – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) visas trīs juridiskās vienības ir 
savstarpēji neatkarīgas 7. panta nozīmē.

(d) tās ir savstarpēji neatkarīgas 7. panta 
nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
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instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, piemēram, gadījumos, kad sociālo 
vai humanitāro zinātņu jomā veikta 
pētījuma ģeogrāfiskie vai kultūras aspekti  
ir īpaši aktuāli attiecīgajai dalībvalstij vai 
asociētajai valstij, bet ne citām valstīm,
minimālais nosacījums ir vienas dalībvalstī 
vai asociētā valstī reģistrētas juridiskas 
vienības dalība.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir informēt Komisiju vai attiecīgo finansēšanas iestādi, lai nodrošinātu, ka, 
izstrādājot programmas vai darba plānus, tiek ņemts vērā ģeogrāfiskais un kultūras aspekts. 
Minimālais nosacījums var būt juridiskas vienības iesaistīšanās.

Grozījums Nr. 259
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, primārās lauksaimnieciskās 
ražošanas darbībām, programmas 
kopfonda darbībām, kā arī pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dažādos reģionos ir atšķirīgi augsnes veidi, klimats un lauku saimniecību struktūra, 
daudzi projekti lauksaimniecības jomā varētu būt sekmīgi tikai tad, ja tie ir pielāgoti reģiona 
īpatnībām. Piemēram, ja reģionā izplatās kāds kaitēklis, ir jāizveido speciāli šim reģionam 
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paredzēti pasākumi kaitēkļa apkarošanai. Tomēr kaitēkļa apkarošanai būtu pārrobežu 
ietekme, jo neliela mēroga pētniecība un inovatīvi projekti var novērts kaitēkļa izplatīšanos 
visā kontinentā. Tādēļ ir jāparedz, ka šī atkāpe attiecas arī uz lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 260
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, primārās lauksaimnieciskās 
ražošanas darbībām, programmas 
kopfonda darbībām, kā arī pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, lauksaimnieciskās ražošanas 
un lauku attīstības darbībām, programmas 
kopfonda darbībām, kā arī pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība.
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Or. en

Grozījums Nr. 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, primārās lauksaimnieciskās 
ražošanas darbībām, programmas 
kopfonda darbībām, kā arī pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, primārās lauksaimnieciskās 
ražošanas darbībām, programmas 
kopfonda darbībām, kā arī pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība.

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, programmas kopfonda 
darbībām, kā arī pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā vai darba 
plānā, minimālais nosacījums ir vienas 
dalībvalstī vai asociētā valstī reģistrētas 
juridiskas vienības dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentu, primārās lauksaimnieciskās 
ražošanas darbībām, programmas 
kopfonda darbībām, kā arī pamatotos 
gadījumos, kas paredzēti darba programmā 
vai darba plānā, minimālais nosacījums ir 
vienas dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētas juridiskas vienības dalība.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no 1. punkta, ETSG 
6. panta izpratnē var pieteikties darbībai 
kā vienīgais finansējuma saņēmējs.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā regulai par īpašiem EARF noteikumiem attiecībā uz teritoriālās 
sadarbības mērķi teikts, ka„ETSG vai cita juridiska persona, kas izveidota atbilstoši vienas 
no iesaistīto valstu tiesību aktiem, var pieteikties darbībai kā vienīgais atbalsta saņēmējs ar 
nosacījumu, ka šo juridisko personu ir izveidojušas valsts sektora iestādes un struktūras no 
vismaz divām iesaistītajām valstīm (pārrobežu un transnacionālās sadarbības gadījumā) un 
vismaz no trim iesaistītajām valstīm (starpreģionu sadarbības gadījumā)”.
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Grozījums Nr. 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no 1. punkta, gadījumos, 
kad projektu koordinē Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupa, minimālais nosacījums 
ir divu tādu juridisko vienību dalība, kas 
izveidotas divās dažādās dalībvalstīs vai 
asociētajās valstīs.

Or. en

Pamatojums

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Grozījums Nr. 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darba programmās vai darba plānos var 
paredzēt papildu nosacījumus atbilstoši 
konkrētām politikas prasībām vai darbības 
veidam un mērķiem, iekļaujot citas starpā 

5. Vajadzības gadījumā un, ja tas ir 
pilnībā pamatoti, darba programmās vai 
darba plānos var paredzēt papildu 
nosacījumus atbilstoši konkrētām politikas 
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nosacījumus attiecībā uz dalībnieku skaitu, 
dalībnieka veidu un reģistrācijas vietu.

prasībām vai darbības veidam un mērķiem, 
iekļaujot citas starpā nosacījumus attiecībā 
uz dalībnieku skaitu, dalībnieka veidu un 
reģistrācijas vietu.

Or. en

Pamatojums

Uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecas vispārīgi noteikumi, kas iekļauti dalības 
noteikumos. Tikai pilnībā pamatotos izņēmuma gadījumos, kas tas patiešām ir nepieciešams, 
piemēro papildu noteikumus un nosacījumus.

Grozījums Nr. 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalības nosacījumos paredz zināmu 
elastību, lai:
– palielinātu iespēju izmantošanas 
darbības nozarēs, kurām raksturīgs īss 
pētniecības un inovācijas cikls;
- palīdzētu piedalīties MVU un
– vienkāršotu procedūras darbībām, kas 
tiešā veidā balstās uz finansēto pētījumu 
rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dalība tiek uzskatīta par būtiski 
nepieciešamu Komisijas vai attiecīgās 

(a) pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi dalība tiek 
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finansēšanas struktūras darbības veikšanai; uzskatīta par būtiski nepieciešamu 
Komisijas vai attiecīgās finansēšanas 
struktūras darbības veikšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šāds finansējums ir paredzēts divpusējā 
zinātnes un tehnoloģiju nolīgumā vai kādā 
citā nolīgumā, kas noslēgts starp Savienību 
un starptautisko organizāciju vai — trešās 
valstīs reģistrētu juridisku vienību 
gadījumā — valsti, kurā reģistrēta attiecīgā 
juridiskā vienība.

(b) šāds finansējums ir paredzēts divpusējā 
zinātnes un tehnoloģiju nolīgumā vai kādā 
citā nolīgumā, kas noslēgts starp Savienību 
un starptautisko organizāciju vai — trešās 
valstīs reģistrētu juridisku vienību 
gadījumā — valsti, kurā reģistrēta attiecīgā 
juridiskā vienība. Šajā nolīgumā ir 
jānodrošina vienāda attieksme pret visām 
dalībvalstīm neatkarīgi no to dalības 
starptautiskajā organizācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija stingri kontrolē 1. punktā 
minēto nosacījumu izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pārējos gadījumus, kas paredzēti 
Regulā (ES) Nr. XX/2012 [Finanšu regula] 
un Regulā (ES) Nr. XX/2012 [Deleģētā 
regula], uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus neizsludina par 
koordinācijas un atbalsta darbībām un 
programmas kopfonda darbībām, kas 
jāveic darba programmās norādītām 
juridiskām vienībām, ja uz darbību 
neattiecas uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus darbības joma.

Neskarot pārējos gadījumus, kas paredzēti 
Regulā (ES) Nr. XX/2012 [Finanšu regula] 
un Regulā (ES) Nr. XX/2012 [Deleģētā 
regula], uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus neizsludina par 
koordinācijas un atbalsta darbībām un 
programmas kopfonda darbībām, kas 
jāveic darba programmās norādītām 
juridiskām vienībām, ja uz darbību 
neattiecas uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus darbības joma.
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus var 
izpausties dažādi, tostarp tie var būt 
atklāti konkursi, kas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu tādu elastības līmeni, kāds ir 
vajadzīgs saistībā ar pētniecības un 
inovācijas nozaru un darbību atšķirībām, 
jo šādas darbības var būt amplitūdā no 
ilgtermiņa projektiem līdz īstermiņa 
iespēju izmantošanas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visiem uzaicinājumiem iesniegt 
piedāvājumus ar drošību saistītas 
pētniecības jomā ir jāveic ex-ante ētikas 
un ietekmes uz sabiedrību novērtējumi. 
Piedāvājumiem, kas rada nopietnas bažas 
par ētikas aspektiem un/vai ietekmi uz 
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sabiedrību, jāveic pastiprināta pārbaude 
un kontrole.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a To, cik darbības katrā uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus finansē, nosaka, 
piemērojot izcilības kritēriju.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Var izmantot vienkāršotu divpakāpju 
novērtēšanas procedūru, ja tāda ir 
noteikta darba programmā, ja vien nav 
paredzēta vispārējās novērtēšanas perioda 
pagarināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Jean-Pierre Audy

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

2. Juridiskas personas, kas saņem 
finansējumu no Savienības, noslēdz 
dotācijas nolīgumu ar Savienību vai 
attiecīgo finansēšanas struktūru. Tādā 
dotācijas nolīgumā iekļauj tā darba 
aprakstu, kas jāveic minētajiem 
dalībniekiem un juridiskajām vienībām no 
iesaistītajām trešām valstīm.

2. Juridiskas personas, kas saņem 
finansējumu no Savienības, noslēdz 
dotācijas nolīgumu ar Savienību vai 
attiecīgo finansēšanas struktūru. Tādā 
dotācijas nolīgumā iekļauj tā darba 
aprakstu, kas jāveic minētajiem 
dalībniekiem un juridiskajām vienībām no 
iesaistītajām trešām valstīm, kā arī 
pamatnoteikumus par piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz noteikums, kas ļauj izvirzīt pamatnoteikumus, īpaši attiecībā uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām, darbībām, ko veic saistībā ar kopīgiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, kuros piedalās arī trešās valstīs.

Grozījums Nr. 277
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a pants
Piedāvājumu iesniegšanas laiks

Laika perioda, kurā pieņem lēmumu par 
sekmīgajiem piedāvājumiem, saīsināšana 
ir prioritāte. Tomēr atkarībā no katra 
konkrētā uzaicinājuma specifikas, 
pienācīgi jāapsver arī šādi aspekti:
a) skaidri un pārredzami mehānismi, lai 
izveidotu uzaicinājumus specifiskās 
jomās, ļaus izveidot vienlīdzīgus apstākļus 
un nodrošināt dalībnieku iekļaušanu un 
izaugsmi. Ja vien iespējams, tas 
konsekventi jāievēro visās programmās 
un jomās;
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b) pietiekami savlaicīgs paziņojums par 
gaidāmajiem uzaicinājumiem ļautu 
potenciālajiem dalībniekiem izveidot 
konsorcijus piedāvājuma iesniegšanas 
nolūkā pirms uzaicinājuma publicēšanas 
un tādējādi piedāvājumu kvalitāte būtu 
augstāka;
c) saglabājot pienācīgu laika posmu starp 
uzaicinājuma publicēšanu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu, 
piedāvājumu kvalitāte būtu augstāka un 
būtu līdzvērtīgi apstākļi visiem 
dalībniekiem, kuriem ir atšķirīga 
administratīvā kapacitāte, dalības 
pieredze Savienības finansētās 
programmās, kuriem ir dažādas valodas 
un dažāda līmeņa angļu valodas prasme, 
kā arī
– piedāvājumu iesniegšanas termiņi 
jāplāno tā, lai ņemtu vērā Savienības 
izsludināto uzaicinājumu pilnu darbības 
jomu un potenciālo dalībnieku 
akadēmisko un uzņēmējdarbības 
kalendāru.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Sinerģija ar struktūrfondiem

Lai izveidotu sinerģiju un efektīvi 
izmantotu Kohēzijas politikas fondus, kas 
atvēlēti pētniecībai, jāparedz vienoti 
dalības noteikumi. Jāizveido viens kopējs 
noteikumu kopums un pieteikšanās vieta 
visam Savienības finansējumam 
pētniecības jomā, tostarp jāparedz iespēja 
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izmantot vienu un to pašu dalībnieka 
identifikācijas kodu (PIC), kā arī 
jāizveido dalībnieku portāls, kas aptver 
visus Savienības uzaicinājumus un 
projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas un 
izplatīšanas plāna projektu.

1. Priekšlikumos ir jānovērtē, vai Regulas
priekšlikuma Nr. 2011/809, ar ko izveido 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
„Apvārsnis 2020” 14.a panta noteikumi 
par atbildīgas pētniecības un inovācijas 
dimensijām ir piemērojami un vai tie ir 
jāņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir atsauce uz Cristina Gutiérrez-Cortines iesniegto 12. grozījumu María 
Teresa Riera Madurell ziņojuma projektam par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, kurā ir 
ierosināts pievienot jaunu 14.a pantu par atbildīgu pētniecību.

Grozījums Nr. 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas un 

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas plāna 
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izplatīšanas plāna projektu. projektu, ja izmantošana tiek sagaidīta vai 
pieprasīta kā uzaicinājuma iesniegt 
piedāvājumus daļa, kā arī rezultātu 
izplatīšanas plānu, tostarp datu 
pārvaldības un apmaiņas plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas un 
izplatīšanas plāna projektu.

1. Priekšlikumos iekļauj rezultātu 
izmantošanas un izplatīšanas plāna 
projektu. Vajadzības gadījumā darba 
programmā vai darba plānā nepārprotami 
norāda, ka plāna projekts nav vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr, izņemot īpašus izņēmuma gadījumus, ir jāiesniedz izmantošanas un izplatīšanas 
plāni.

Grozījums Nr. 282
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas un 
izplatīšanas plāna projektu.

1. Attiecīgā gadījumā priekšlikumos 
iekļauj rezultātu izmantošanas un 
izplatīšanas plāna projektu, tostarp datu 
pārvaldības un apmaiņas plānu

Or. en



PE492.762v01-00 100/158 AM\907542LV.doc

LV

Grozījums Nr. 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vajadzības gadījumā, piemēram, ja 
tiek sagaidīts, ka būs liels pieteikumu 
daudzums, Komisija var nolemt izmantot 
divpakāpju pieteikumu procedūru ar 
nosacījumu, ka pirmajā posmā 
novērtēšana tiek veikta pamatīgi (mērķi, 
zinātniskā pieeja, dalībnieku kompetence, 
zinātniskās sadarbības pievienotā vērtība 
un kopējais budžets) un ka šādā gadījumā 
laiks līdz līguma noslēgšanai vai granta 
piešķiršanai nav garāks kā parasti.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visiem pētniecības priekšlikumiem ar 
potenciālu turpmākai attīstīšanai jaunā 
medicīnas tehnoloģijā (piemēram, zāles, 
vakcīnas, medicīniskā diagnostika) ir 
jāpievieno plāna projekts, kurā precizēta 
stratēģija par to, kā tiks garantēts, ka šī 
tehnoloģija būs nekavējoties pēc iespējas 
plašāk pieejama, ja nespēja piekļūt šai 
tehnoloģijai radītu draudus sabiedrības 
veselības aizsardzībai.

Or. en
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Pamatojums

Piekļuve zālēm, vakcīnām un citām medicīnas tehnoloģijām ir svarīgākais funkcionējošu 
veselības aizsardzības sistēmu elements un nodrošina piekļuvi veselībai. Kā norādīts vairākos 
PVO ziņojumos, piekļuves stratēģiju izveide jau pētniecības un attīstības posmā varētu vēlāk 
veicināt funkcionējošu tehnoloģijas piegādi veselības aizsardzības sistēmai. PTO avoti: 
Komisijas ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām, inovāciju un sabiedrības veselību. 
(2006. g.); Pētniecība un attīstība jaunattīstības valstu vajadzību apmierināšanai: 
starptautiskās finansēšanas un koordinācijas sistēmas nostiprināšana. (2012. g.).

Grozījums Nr. 285
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Priekšlikumos ir jānovērtē, vai 
Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[„Apvārsnis 2020”] 14. panta noteikumi 
par atbildīgas pētniecības un inovācijas 
dimensijām ir piemērojami un vai tie ir 
jāņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir 
attiecīgi jāiekļauj sīka informācija par
licencēšanas un kontroles pasākumiem, ko 
veiks dalībvalstu kompetentās iestādes, kā 
arī sīka informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks sniegti. Cilvēka 

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir 
attiecīgi jāiekļauj sīka informācija par 
kontroles pasākumiem, ko veiks 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī 
sīka informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks sniegti. Cilvēka 
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embrija cilmes šūnu pētniecības jomā uz 
iestādēm, organizācijām un pētniekiem 
attiecas stingra licencēšana un kontrole 
atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu tiesiskajam 
regulējumam.

embrija cilmes šūnu pētniecības jomā uz 
iestādēm, organizācijām un pētniekiem 
attiecas stingra kontrole atbilstīgi iesaistīto 
dalībvalstu tiesiskajam regulējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir
attiecīgi jāiekļauj sīka informācija par 
licencēšanas un kontroles pasākumiem, ko 
veiks dalībvalstu kompetentās iestādes, kā 
arī sīka informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks sniegti. Cilvēka 
embrija cilmes šūnu pētniecības jomā uz 
iestādēm, organizācijām un pētniekiem 
attiecas stingra licencēšana un kontrole 
atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu tiesiskajam 
regulējumam.

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību,
vajadzības gadījumā ir jāiekļauj sīka 
informācija par licencēšanas un kontroles 
pasākumiem, ko veiks dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kā arī sīka 
informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks sniegti. Cilvēka 
embrija cilmes šūnu pētniecības jomā uz 
iestādēm, organizācijām un pētniekiem 
attiecas stingra licencēšana un kontrole 
atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu tiesiskajam 
regulējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir
attiecīgi jāiekļauj sīka informācija par 
licencēšanas un kontroles pasākumiem, ko 

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir 
jāiekļauj sīka informācija par licencēšanas 
un kontroles pasākumiem, ko veiks 
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veiks dalībvalstu kompetentās iestādes, kā 
arī sīka informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks sniegti. Cilvēka 
embrija cilmes šūnu pētniecības jomā uz 
iestādēm, organizācijām un pētniekiem 
attiecas stingra licencēšana un kontrole 
atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu tiesiskajam 
regulējumam.

dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī
sīka informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks iesniegti.
Cilvēka embrija cilmes šūnu pētniecības 
jomā uz iestādēm, organizācijām un 
pētniekiem attiecas stingra licencēšana un 
kontrole atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu 
tiesiskajam regulējumam.

Or. ro

Grozījums Nr. 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No novērtēšanas, atlases vai piešķiršanas 
procedūrām jebkurā laikā var izslēgt 
priekšlikumu, kas ir pretrunā ētikas 
principiem vai piemērojamiem tiesību 
aktiem vai kas neatbilst nosacījumiem, kuri 
izklāstīti Lēmumā Nr. XX/XX/ES [īpašajā 
programmā], darba programmā vai darba 
plānā.

3. No novērtēšanas, atlases vai piešķiršanas 
procedūrām jebkurā laikā var izslēgt 
priekšlikumu, kas ir pretrunā ētikas 
principiem, pamattiesībām vai 
piemērojamiem tiesību aktiem vai kas 
neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti 
Lēmumā Nr. XX/XX/ES [īpašajā 
programmā], darba programmā vai darba 
plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visiem pētniecības priekšlikumiem ar 
potenciālu turpmākai attīstīšanai jaunā 
medicīnas tehnoloģijā (piemēram, zāles, 
vakcīnas, medicīniskā diagnostika) ir 
jāpievieno plāna projekts, kurā precizēta 
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stratēģija par to, kā tiks garantēts, ka šī 
tehnoloģija būs nekavējoties pēc iespējas 
plašāk pieejama, ja nespēja piekļūt šai 
tehnoloģijai radītu draudus sabiedrības 
veselības aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Piekļuve zālēm, vakcīnām un citām medicīnas tehnoloģijām ir svarīgākais funkcionējošu
veselības aizsardzības sistēmu elements un nodrošina iedzīvotāju piekļuvi veselībai, kā 
vairākos ziņojumos norādījusi Pasaules Veselības organizācija (PVO). Piekļuves stratēģiju 
izveide jau pētniecības un attīstības posmā varētu vēlāk veicināt funkcionējošu tehnoloģijas 
piegādi veselības aizsardzības sistēmai. Šā mērķa sasniegšanai ir daudz dažādu instrumentu 
(piemēram, noteikumi par to, kā piemērot intelektuālā īpašuma tiesības, un piekļuves 
programmas).

Grozījums Nr. 291
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visiem pētniecības priekšlikumiem ar 
potenciālu turpmākai attīstīšanai jaunā 
medicīnas tehnoloģijā (piemēram, zāles, 
vakcīnas, medicīniskā diagnostika) ir 
jāpievieno plāna projekts, kurā precizēta 
stratēģija par to, kā tiks garantēts, ka šī 
tehnoloģija būs nekavējoties pēc iespējas 
plašāk pieejama, ja nespēja piekļūt šai 
tehnoloģijai radītu draudus sabiedrības 
veselības aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Kent Johansson, Fiona Hall

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

3.a Visiem pētniecības priekšlikumiem ar 
potenciālu turpmākai attīstīšanai jaunā 
medicīnas tehnoloģijā (piemēram, zāles, 
vakcīnas, medicīniskā diagnostika) ir 
jāpievieno plāna projekts, kurā precizēta 
stratēģija par to, kā tiks garantēts, ka šī 
tehnoloģija būs nekavējoties pēc iespējas 
plašāk pieejama, ja nespēja piekļūt šai 
tehnoloģijai radītu draudus sabiedrības 
veselības aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Piekļuve zālēm, vakcīnām un citām medicīnas tehnoloģijām ir svarīgākais funkcionējošu 
veselības aizsardzības sistēmu elements un nodrošina iedzīvotāju piekļuvi veselībai.

Grozījums Nr. 293
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vajadzības gadījumā priekšlikumos ir 
jāpaskaidro, kā un kādā mērā iecerētajam 
projektam ir svarīga dzimumu analīze, un 
ir jāizmanto piemērotas metodes, kas 
izveidotas progresīvu attiecīgas jomas 
pētījumu rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Dažās jomās priekšlikumos vajadzētu norādīt, cik svarīgs ir dzimuma aspekts.

Grozījums Nr. 294
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ētikas izvērtēšana Ētikas un dzimuma aspekta izvērtēšana

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos priekšlikumiem ir jāveic dzimuma aspekta izvērtēšana. 

Grozījums Nr. 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sistemātiski veic to priekšlikumu 
ētikas izvērtēšanu, kuri rada ar ētiku 
saistītus jautājumus. Šādā izvērtēšanā 
pārbauda ētikas principu un tiesību aktu 
ievērošanu un — attiecībā uz pētniecību, 
ko veic ārpus Savienības, — to, vai tāda 
pati pētniecība būtu bijusi atļauta kādā 
dalībvalstī.

Attiecībā uz pētniecību, ko veic ārpus 
Savienības, vajadzības gadījumā Komisija 
pārbauda ētikas principu ievērošanu un 
nodrošina, ka tāda pati pētniecība būtu 
bijusi atļauta kādā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sistemātiski veic to priekšlikumu 
ētikas izvērtēšanu, kuri rada ar ētiku 
saistītus jautājumus. Šādā izvērtēšanā 
pārbauda ētikas principu un tiesību aktu 

Komisija sistemātiski veic to priekšlikumu 
ētikas izvērtēšanu, kuri rada ar ētiku 
saistītus jautājumus. Šādā izvērtēšanā 
pārbauda ētikas principu un tiesību aktu 
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ievērošanu un — attiecībā uz pētniecību, 
ko veic ārpus Savienības, — to, vai tāda 
pati pētniecība būtu bijusi atļauta kādā 
dalībvalstī.

ievērošanu un — attiecībā uz pētniecību, 
ko veic ārpus Savienības, — to, vai tāda 
pati pētniecība būtu bijusi atļauta kādā 
dalībvalstī. Vajadzības gadījumā 
Komisijai ir arī sistemātiski jāveic 
priekšlikumu, īpaši tādu priekšlikumu, 
kuros paredzēts izmantot cilvēkus vai nu 
kā pētījuma objektus, vai kā lietotājus, 
dzimuma aspekta izvērtēšana, izmantojot 
veidnes ar kontrolsarakstiem.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos priekšlikumiem ir jāveic dzimuma aspekta izvērtēšana. 

Grozījums Nr. 297
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sistemātiski veic to priekšlikumu 
ētikas izvērtēšanu, kuri rada ar ētiku 
saistītus jautājumus. Šādā izvērtēšanā 
pārbauda ētikas principu un tiesību aktu 
ievērošanu un — attiecībā uz pētniecību, 
ko veic ārpus Savienības, — to, vai tāda 
pati pētniecība būtu bijusi atļauta kādā 
dalībvalstī.

Komisija sistemātiski veic to priekšlikumu 
ētikas izvērtēšanu, kuri rada ar ētiku 
saistītus jautājumus. Šādā izvērtēšanā 
pārbauda ētikas principu un ES tiesību aktu 
ievērošanu un — attiecībā uz pētniecību, 
ko veic ārpus Savienības, pārbauda to, vai 
tāda pati pētniecība būtu bijusi atļauta kādā 
dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka ētikas izvērtēšanu veic atbilstīgi ES tiesību aktiem un 
principiem.

Grozījums Nr. 298
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visiem uzaicinājumiem iesniegt 
piedāvājumus ar drošību saistītas 
pētniecības jomā ir jāveic ex-ante ētikas 
novērtējums. Šim novērtējumam ir 
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, kas rada nopietnas bažas 
par ētikas aspektiem un/vai ietekmi uz 
sabiedrību, jāveic pastiprināta pārbaude 
un kontrole. Ikviens projekts, kas 
iesniegts, atsaucoties uz šādu 
uzaicinājumu, jo īpaši būs pakļauts ētikas 
pārbaudei.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina, ka ētikas 
izvērtēšanas process ir tik pārredzams, cik 
vien iespējams, projektu vadītājiem un 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Vicky Ford, Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja iespējams, Komisija cenšas 
nodrošināt, ka ētikas izvērtēšana 
nepamatoti nepaildzina projektu sākšanu, 
turpināšanu vai pabeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Dzimuma aspekta izvērtēšana

Komisija sistemātiski veic priekšlikumu 
dzimuma aspekta izvērtēšanu, izmantojot 
veidni ar kontrolsarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ietekme ir jāsalīdzina ar pilnām 
lēstajām projekta izmaksām, kas nosaka 
izmaksu un ietekmes attiecību kā līguma 
piešķiršanas kritēriju.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir programma, ar kuru tiek dalīti publiski līdzekļi, 
atlasot finansējamos projektus un sarindojot tos, ir jāņem vērā arī priekšlikumu izmaksu un 
ieguvumu attiecība.

Grozījums Nr. 303
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iesniegtos priekšlikumus vērtē pēc 
šādiem piešķiršanas kritērijiem:

1. Iesniegtos priekšlikumus vērtē pēc, 
piemēram, šādiem piešķiršanas kritērijiem:

Or. pl

Pamatojums

Grozījumos Nr. 4, 5, 6, 7 un 8 ir precizēti vērtēšanā iesaistītu speciālistu iesniegti kritēriji, 
kas jāizmanto, veidojot vienotus vērtēšanas principus, ko izmanto, vērtējot priekšlikumus.

Grozījums Nr. 304
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izcilība; a) izcilība, balstoties uz pētniecības iestāžu 
novērtējumu atbilstīgi 2. panta 
1. punktam un 17.a pantam (jauns);

Or. pl

Pamatojums

Grozījumos Nr. 4, 5, 6, 7 un 8 ir precizēti vērtēšanā iesaistītu speciālistu iesniegti kritēriji, 
kas jāizmanto, veidojot vienotus vērtēšanas principus, ko izmanto, vērtējot priekšlikumus.
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Grozījums Nr. 305
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietekme; b) komandas locekļu sasniegumi 
pētniecībā;

Or. pl

Pamatojums

Grozījumos Nr. 4, 5, 6, 7 un 8 ir precizēti vērtēšanā iesaistītu speciālistu iesniegti kritēriji, 
kas jāizmanto, veidojot vienotus vērtēšanas principus, ko izmanto, vērtējot priekšlikumus.

Grozījums Nr. 306
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) īstenošanas kvalitāte un efektivitāte. c) īstenošanas izmaksas.

Or. pl

Pamatojums

Grozījumos Nr. 4, 5, 6, 7 un 8 ir precizēti vērtēšanā iesaistītu speciālistu iesniegti kritēriji, 
kas jāizmanto, veidojot vienotus vērtēšanas principus, ko izmanto, vērtējot priekšlikumus.

Grozījums Nr. 307
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iespēja, ka projekts būs sekmīgs.
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Or. pl

Pamatojums

Grozījumos Nr. 4, 5, 6, 7 un 8 ir precizēti vērtēšanā iesaistītu speciālistu iesniegti kritēriji, 
kas jāizmanto, veidojot vienotus vērtēšanas principus, ko izmanto, vērtējot priekšlikumus.

Grozījums Nr. 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sinerģija ar citu publisko 
finansējumu valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu patiesu sinerģiju ar dalībvalstu un reģionālajām finansēšanas programmām un 
panāktu patiešām efektīvu specializāciju un resursu koncentrāciju, vajadzētu paredzēt iespēju 
atlasīt projektus arī pēc tā, cik liels ir viņu potenciāls veidot šādu sinerģiju.

Grozījums Nr. 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par katru 1. punktā minēto kritēriju 
piešķir līdz 5 punktiem. Var piešķirt arī 
puspunktus. Piešķirtie punkti attiecībā uz 
vērtējamo kritēriju nozīmē:
a) 0 – priekšlikums pilnībā neatbilst 
attiecīgajam kritērijam vai nav iespējams 
spriest par atbilsmi, jo informācija nav 
iesniegta vai ir nepilnīga.
b) 1 – vāji; Kritērijs izpildīts nepietiekami 
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vai projektam piemīt nopietnas nepilnības.
c) 2– vidēji; Priekšlikums kopumā atbilst 
kritērijam, taču tam ir nopietni trūkumi.
d) 3 – labi; Priekšlikums atbilst kritērijam, 
taču būtu vajadzīgi uzlabojumi.
e) 4 – ļoti labi; Priekšlikums atbilst 
kritērijam, taču ir iespējami daži 
uzlabojumi.
f) 5 – teicami. Priekšlikums pilnībā atbilst 
visiem attiecīgā kritērija aspektiem. 
Nepilnības ir nebūtiskas.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atlases kritērijus un to svērumu definē 
darba programmā vai darba plānā un to 
izmantošanu pielāgo pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ietekme ir jāsalīdzina ar pilnām 
lēstajām projekta izmaksām, kas nosaka 
izmaksu un ietekmes attiecību kā līguma 
piešķiršanas kritēriju.
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Or. en

Grozījums Nr. 312
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienīgo izcilības kritēriju piemēro 
priekšlikumiem par ERC progresīvās
pētniecības darbībām.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 313
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienīgo izcilības kritēriju piemēro 
priekšlikumiem par ERC progresīvās 
pētniecības darbībām.

2. Vienīgo izcilības kritēriju piemēro
pētnieku komandas atlasē priekšlikumiem 
par ERC progresīvās pētniecības darbībām, 
proti, tam ir jābūt balstītam uz 
novērtējumu par to, cik lielā mērā 
pētniekiem ir pieejama mūsdienīga 
pētniecības infrastruktūra, kā to paredz 
2. panta 1. punkts un 17.a pants (jauns).

Or. pl

Pamatojums

Nepieciešams precizēt izcilības kritēriju.

Grozījums Nr. 314
Marita Ulvskog
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atlases un piešķiršanas kritēriji ir 
jāpiemēro bez aizspriedumiem, kas saistīti 
ar dzimumu. Jāizveido stimulu sistēma, ar 
kuru atbalsta projektus ar dzimuma un 
dzimumu līdztiesības perspektīvu. 
Komisija izveido procesu šā noteikuma 
īstenošanas uzraudzībai un izplata 
secinājumus par tā piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ietekmes kritērijs aptver potenciālo 
izplatīšanas apmēru un sabiedrības 
piekļuvi pētījumu rezultātiem un datiem, 
priekšroku dodot tiem projektiem, kas 
saistīti ar plašāku rezultātu izplatīšanu un 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ietekmes kritērijam ir jāpiešķir 
augstākais svērums, novērtējot 
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priekšlikumus prioritātē „Vadošā loma 
rūpniecībā”.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darba programmā vai darba plānā 
iekļauj sīkāku informāciju par 1. punktā 
noteikto piešķiršanas kritēriju piemērošanu 
un norāda svērumus un sliekšņa vērtības.

3. Darba programmā vai darba plānā 
iekļauj sīkāku informāciju par 1. punktā 
noteikto piešķiršanas kritēriju piemērošanu 
un norāda svērumus un sliekšņa vērtības.
Turklāt darba programmās iekļauj arī 
dzimumu līdzsvara kritēriju.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darba programmā vai darba plānā 
iekļauj sīkāku informāciju par 1. punktā 
noteikto piešķiršanas kritēriju piemērošanu 
un norāda svērumus un sliekšņa vērtības.

3. Darba programmā vai darba plānā 
iekļauj sīkāku informāciju par 1. punktā 
noteikto piešķiršanas kritēriju piemērošanu
un norāda apakškritērijus, svērumus un 
sliekšņa vērtības. Vērtējot tiek nodrošināta 
dzimumu līdztiesība un nediskriminācija.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Norbert Glante
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pieņem un publicē 
noteikumus, kas nosaka priekšlikumu 
iesniegšanas procedūru, kā arī ar to 
saistītās novērtēšanas, atlases un 
piešķiršanas procedūras, un publicē 
norādījumus iesniedzējiem un vadlīnijas 
novērtētājiem. It īpaši tā nosaka 
detalizētus noteikumus iesniegšanas 
divpakāpju procedūrai (tostarp attiecībā 
uz pirmās pakāpes priekšlikumu apjomu 
un raksturu, kā arī attiecībā uz otrās 
pakāpes pilno priekšlikumu apjomu un 
raksturu), un noteikumus par divpakāpju 
novērtēšanas procedūru.

Or. de

Pamatojums

Vajadzīgie dokumenti ir pēc iespējas precīzāk jānorāda jau dalības noteikumos.

Grozījums Nr. 320
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija izstrādā norādījumus 
attiecībā uz atlases procesu, paskaidrojot, 
kā tiek piemēroti piešķiršanas kritēriji, un 
definējot, kāda nozīme atlases procesā ir 
konkrētiem rādītājiem un robežlielumiem. 
Šie norādījumi tiek publicēti līdz ar pirmo 
darba programmu. Norādījumu saturs ir 
saistošs Komisijas dienestiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija izstrādā norādījumus 
attiecībā uz atlases procesu, paskaidrojot, 
kā tiek piemēroti piešķiršanas kritēriji, un
definējot, kāda nozīme atlases procesā ir 
konkrētiem rādītājiem un robežlielumiem. 
Šie norādījumi tiek publicēti līdz ar pirmo 
darba programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vajadzības gadījumā novērtēšanas 
procedūrā ņem vērā priekšlikuma 
potenciālo iespēju sekmēt sadarbību tādās 
svarīgās jomās kā standartizācija.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kandidātiem, kas iesniedz pieteikumu 
kādā citā valodā, kas nav angļu valoda, 
novērtēšanas procesā nedrīkst būt 
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sliktākas izredzes.

Or. de

Grozījums Nr. 324
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Priekšlikumus sarindo saskaņā ar 
izvērtēšanas rezultātiem. Atlasi veic, 
pamatojoties uz šo sarindojumu.

4. Priekšlikumus sarindo saskaņā ar 
izvērtēšanas rezultātiem, pamatojoties uz
ierosināto skaitlisko vērtēšanas sistēmu.
Vienu un to pašu vai līdzīgu jomu vai 
risināmo problēmu var piešķirt divām 
dažādām savstarpēji nesaistītām pētnieku 
komandām, lai palielinātu konkurētspēju.

Or. pl

Pamatojums

Konkurētspēja ir faktors, ko ņem vērā gan grantu pieteikumu iesniegšanas procesā, gan to 
izmantošanas laikā.

Grozījums Nr. 325
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Priekšlikumus sarindo saskaņā ar 
izvērtēšanas rezultātiem. Atlasi veic, 
pamatojoties uz šo sarindojumu.

4. Priekšlikumus sarindo saskaņā ar 
izvērtēšanas rezultātiem. Atlasi veic, 
pamatojoties uz šo sarindojumu. Ja divus 
vai vairāk priekšlikumus uzskata par 
vienlīdzīgiem, jo tie vienlīdz atbilst 1. un 
2. punkta kritērijiem, Komisija ievieš 
papildu kritēriju — vislabākā cenas un 
vērtības attiecība.
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Or. en

Grozījums Nr. 326
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus galvenokārt jāizmanto 
divpakāpju iesniegšanas procedūra 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regula] noteikumiem un tās 
īstenošanas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas tikai attiecībā uz koordinatoriem, 
ja prasītais Savienības finansējums 
darbībai ir EUR 500 000 vai lielāks, ja 
vien, ņemot vērā pieejamo informāciju, nav 
pamatota iemesla apšaubīt koordinatora vai 
citu dalībnieku finansiālās iespējas.

5. Izmantojot līdzekļus, kas nav pretrunā 
dalībvalstu tiesību aktiem, Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas struktūra iepriekš 
pārbauda finansiālās iespējas tikai attiecībā 
uz koordinatoriem, ja prasītais Savienības 
finansējums darbībai ir EUR 100.000 vai 
lielāks, ja vien, ņemot vērā pieejamo 
informāciju, nav pamatota iemesla apšaubīt 
koordinatora vai citu dalībnieku finansiālās 
iespējas. Komisija nodrošina vienkāršu, 
lietotājiem draudzīgu elektronisku rīku, ar 
kuru pieteikumu iesniedzēji var veikt 
savas finansiālās dzīvotspējas pārbaudi.

Or. en
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Pamatojums

Jāatzīst dalībvalstu tiesību aktu pārākums, kas būs svarīgs solis ceļā uz procedūru 
vienkāršošanu dalībniekiem.

Grozījums Nr. 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas tikai attiecībā uz koordinatoriem, 
ja prasītais Savienības finansējums 
darbībai ir EUR 500 000 vai lielāks, ja 
vien, ņemot vērā pieejamo informāciju, nav 
pamatota iemesla apšaubīt koordinatora vai 
citu dalībnieku finansiālās iespējas.

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas tikai attiecībā uz koordinatoriem
vai citiem dalībniekiem, ja prasītais 
Savienības finansējums darbībai tāpat kā 
Septītajā pamatprogrammā ir 
EUR 650 000 vai lielāks, ja vien, ņemot 
vērā pieejamo informāciju, nav pamatota 
iemesla apšaubīt koordinatora vai citu 
dalībnieku finansiālās iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas tikai attiecībā uz koordinatoriem, 
ja prasītais Savienības finansējums 
darbībai ir EUR 500 000 vai lielāks, ja 
vien, ņemot vērā pieejamo informāciju, nav 
pamatota iemesla apšaubīt koordinatora vai 
citu dalībnieku finansiālās iespējas.

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas, ja dalībnieka prasītais Savienības 
finansējums darbībai ir EUR 500 000 vai 
lielāks, ja vien, ņemot vērā pieejamo 
informāciju, nav pamatota iemesla apšaubīt 
koordinatora vai citu dalībnieku finansiālās 
iespējas.

Or. en
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Pamatojums

Koordinatora finansiālo iespēju pārbaude nesniedz informāciju par to dalībnieku 
finansiālajām iespējām, kuri prasa lielas finansējuma summas. Jāpārbauda nevis 
koordinatoru, bet gan dalībnieku iespējas.

Grozījums Nr. 330
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja potenciālais MVU koordinators 
neatbilst visiem finanšu kritērijiem, risku 
var segt šīs regulas 32. pantā minētais 
Dalībnieku garantijas fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Finansiālās iespējas nepārbauda tām 
juridiskajām vienībām, kuru dzīvotspēju 
garantē dalībvalsts vai asociēta valsts, un 
augstākās un vidējās izglītības iestādēm.

6. Finansiālās iespējas nepārbauda tām 
juridiskajām vienībām, kuru dzīvotspēju 
garantē dalībvalsts vai asociēta valsts, un 
augstākās un vidējās izglītības iestādēm.
Līdzīgi nepārbauda arī meitasuzņēmumu 
ar nepietiekamu kapitālu vai darbību 
nesen uzsākušo uzņēmumu finansēšanas 
un koordinācijas spējas, ja to dzīvotspēju 
garantē akciju turētāji un šī garantija 
reizi gadā tiek atjaunota.

Or. en
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Grozījums Nr. 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Finansiālās iespējas nepārbauda tām 
juridiskajām vienībām, kuru dzīvotspēju 
garantē dalībvalsts vai asociēta valsts, un 
augstākās un vidējās izglītības iestādēm.

6. Finansiālās iespējas nepārbauda tām 
juridiskajām vienībām, kuru dzīvotspēju 
garantē dalībvalsts vai asociēta valsts, un 
augstākās un vidējās izglītības iestādēm. 
Līdzīgi nepārbauda arī meitasuzņēmumu 
ar nepietiekamu kapitālu vai darbību 
nesen uzsākušo uzņēmumu finansēšanas 
un koordinācijas spējas, ja to dzīvotspēju 
garantē akciju turētāji un šī garantija 
reizi gadā tiek atjaunota.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Procedūras finansēšanas spēju 
apstiprināšanas posmā atsevišķu nozaru 
MVU, kuri koncentrējas nevis peļņas 
gūšanu, bet uz pētniecību, nav jāiesniedz 
pierādījumi par apgrozījumu iepriekšējos 
gados, lai kvalificētos finansējuma 
saņemšanai.

Or. en

Pamatojums

Daudzi MVU, īpaši tie, kas darbojas biotehnoloģiju nozarē, koncentrējas nevis uz peļņas 
gūšanu, bet uz pētniecību un attīstību.
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Grozījums Nr. 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus principā  jāizmanto 
divpakāpju iesniegšanas procedūra 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[Finanšu regula] noteikumiem un tās 
īstenošanas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Finansēšanas spējas var garantēt 
ikviena juridiska vienība, kuras
finansēšanas spējas pēc tam pārbauda 
saskaņā ar 14. panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina novērtējuma 
pārskatīšanas procedūru attiecībā uz tiem 

1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina pilnībā pārredzamu
novērtējuma pārskatīšanas procedūru 
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dalībniekiem, kuri uzskata, ka to 
priekšlikumu novērtējums nav veikts 
saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 
šajos noteikumos, attiecīgajā darba 
programmā vai darba plānā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

attiecībā uz tiem dalībniekiem, kuri 
uzskata, ka to priekšlikumu novērtējums 
nav veikts saskaņā ar procedūrām, kas 
izklāstītas šajos noteikumos, attiecīgajā 
darba programmā vai darba plānā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra atbild par šāda pieprasījuma 
aizskatīšanu. Šādu izskatīšanu attiecina 
tikai uz novērtējuma procesuālajiem 
aspektiem, nevis uz priekšlikuma būtību.

3. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra atbild par šāda pieprasījuma 
aizskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra atbild par šāda pieprasījuma 
aizskatīšanu. Šādu izskatīšanu attiecina 
tikai uz novērtējuma procesuālajiem 
aspektiem, nevis uz priekšlikuma būtību.

3. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra atbild par šāda pieprasījuma 
aizskatīšanu. Šādu izskatīšanu attiecina 
tikai uz novērtējuma procesuālajiem 
aspektiem un vajadzības gadījumā 
atbilstīgi iepriekšējam punktam — uz 
priekšlikuma būtību.

Or. es
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt, ka tiek ņemta vērā arī iesniegto priekšlikumu būtība.

Grozījums Nr. 339
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” subsīdiju saņemšanai 
projektus iesniedz atkārtoti, pirms 
vērtēšanas Komisija jaunai vērtēšanas 
komisijai dara pieejamu iepriekš iesniegto 
projekta pieteikumu un šā pieteikuma 
novērtējuma ziņojuma apkopojumu. 
Pienācīgi ņemot vērā tehnikas un zinātnes 
attīstību, Komisija nodrošina, ka jaunajā 
un vecajā novērtējuma ziņojuma 
apkopojumā nav pretrunu.

Or. nl

Grozījums Nr. 340
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Novērtējuma pārskatīšanas komiteja, kas 
sastāv no Komisijas vai attiecīgās 
finansēšanas struktūras darbiniekiem, 
sniedz atzinumu par novērtēšanas procesa 
procesuālajiem aspektiem. To vada 
Komisijas vai attiecīgās finansēšanas 
struktūras ierēdnis no cita dienesta, nevis 
tā, kas ir atbildīgs par uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus. Komisija var ieteikt 
vienu no šādām darbībām:

4. Novērtējuma pārskatīšanas komiteja, kas 
sastāv no Komisijas vai attiecīgās 
finansēšanas struktūras darbiniekiem, 
sniedz atzinumu par novērtēšanas procesa 
procesuālajiem aspektiem. To vada 
Komisijas vai attiecīgās finansēšanas 
struktūras ierēdnis no cita dienesta, nevis
tā, kas ir atbildīgs par uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus; komiteja izraugās 
neatkarīgu ekspertu no šīs regulas 
37. pantā minētās datubāzes; eksperts 
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sniedz atzinumu par to, vai vērtējamais 
priekšlikums ir jāvērtē pēc būtības, taču 
gala lēmumu pieņem komitejas 
priekšsēdētājs. Komisija var ieteikt vienu 
no šādām darbībām:

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek izveidota sistēma, lai piesaistītu neatkarīgu ekspertu, kurš sniedz 
atzinumu par to, vai priekšlikums ir vērtējams pēc būtības, taču gala vārds ir komitejas 
priekšsēdētājam.

Grozījums Nr. 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Novērtējuma pārskatīšanas komiteja, kas 
sastāv no Komisijas vai attiecīgās 
finansēšanas struktūras darbiniekiem, 
sniedz atzinumu par novērtēšanas procesa 
procesuālajiem aspektiem. To vada 
Komisijas vai attiecīgās finansēšanas 
struktūras ierēdnis no cita dienesta, nevis 
tā, kas ir atbildīgs par uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus. Komisija var ieteikt 
vienu no šādām darbībām:

4. Novērtējuma pārskatīšanas komiteja, kas 
sastāv no Komisijas vai attiecīgās 
finansēšanas struktūras darbiniekiem, 
sniedz pārredzamu un objektīvu atzinumu 
par novērtēšanas procesu. To vada 
Komisijas vai attiecīgās finansēšanas 
struktūras ierēdnis no cita dienesta, nevis 
tā, kas ir atbildīgs par uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus. Komisija var ieteikt 
vienu no šādām darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārskatīt priekšlikumu; (a) pārskatīt priekšlikumu, uzticot to 
vērtētājiem, kas nepiedalījās iepriekšējā 
novērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 343
András Gyürk

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pamatojoties uz minēto ieteikumu, 
Komisija vai attiecīgā finansēšanas iestāde 
pieņem lēmumu un paziņo to priekšlikuma 
koordinatoram.

5. Pamatojoties uz minēto ieteikumu,
30 dienu laikā pēc tam, kad Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas iestāde ir saņēmusi 
pārskatīšanas pieprasījumu, Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas iestāde pieņem 
lēmumu un paziņo to priekšlikuma 
koordinatoram.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pamatojoties uz minēto ieteikumu, 
Komisija vai attiecīgā finansēšanas iestāde 
pieņem lēmumu un paziņo to priekšlikuma 
koordinatoram.

5. Pamatojoties uz minēto ieteikumu,
30 dienu laikā pēc pārskatīšanas 
pieprasījuma iesniegšanas Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas iestāde pieņem 
lēmumu un paziņo to priekšlikuma 
koordinatoram.

Or. en
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Pamatojums

Lai panāktu netraucētu programmas īstenošanu un samazinātu neskaidrības faktiskajiem vai 
potenciālajiem dalībniekiem, ir ļoti svarīgi pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk pārvaldīt 
pārsūdzēšanas procedūru un izvairīties no nevajadzīgas kavēšanās. Ierosinātais termiņš ir 
pietiekams, lai pabeigtu pārsūdzēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 345
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Pārsūdzēšana

Komisija izveido oficiālu sūdzību 
iesniegšanas procedūru dalībniekiem, kas 
var paredzēt arī ombuda iecelšanu, kurš 
izskatīs tikai ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansētiem pētniecības 
un inovācijas projektiem saistītas 
sūdzības. Komisija nodrošina, ka 
dalībnieki ir informēti par visām 
sūdzību/pārsūdzēšanas procedūrām, kas 
ir viņu rīcībā, un šajā nolūkā ikvienā 
saziņā ar dalībniekiem vai pieteikumu 
iesniedzējiem iekļauj ziņas par 
sūdzību/pārsūdzēšanas procedūru 
detaļām. Procedūrām ir jābūt 
pārredzamām, un dalībniekiem ir jādara 
zināmi lēmumu pieņemšanas procesa 
rezultāti.
Dalībniekiem ir jāļauj reģistrēt sūdzības, 
kas attiecas uz jebkuru jomu saistībā ar 
viņu dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”. Sūdzību procedūrai 
nevajadzētu attiekties tikai uz 
priekšlikumu izvērtēšanas procesuālajiem 
aspektiem.
Komisija atbild uz sūdzībām 30 dienu 
laikā pēc to saņemšanas, darot zināmu 
lēmuma projektu.
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Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 21. maija 
Direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem 
meditācijas aspektiem civillietās un 
komerclietās un Eiropas Parlamenta 
2011. gada 13. septembra rezolūciju par 
direktīvas par starpniecību īstenošanu 
dalībvalstīs, tās ietekmi uz starpniecību un 
piemērošanu tiesās1, ja sūdzību nav 
iespējams apmierinoši izskatīt, izmantojot 
Komisijas iekšējo oficiālo sūdzību 
izskatīšanas procedūru (proti, iesaistot 
ombudu vai tam līdzvērtīgu 
struktūrvienību), Eiropas Komisija un 
dalībnieki var vienoties par mēģinājumu 
izšķirt strīdu mediācijas procesā atbilstīgi 
Mediācijas centra procedūru 
noteikumiem. Komisija un dalībnieks (-i) 
iepriekš vienojas par Mediācijas centru, 
kurā tie vērsīsies, vai izraugās mediācijas 
centru no Komisijas apstiprinātā 
mediācijas centru saraksta.
Komisija atvēl 0,5 % no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta projektiem, kas sākotnēji neiztur 
atlasi, bet saņem pozitīvu vērtējumu pēc 
pārsūdzēšanas.
__________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
iestāde ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
izveido paraugus grantu līgumiem, ko 
Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
iestāde slēdz ar dalībniekiem atbilstīgi šai 
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regulai un kuros ir ņemtas vērā katras 
finansēšanas sistēmas īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no Septītās pamatprogrammas dalības noteikumiem (19. panta 8. punkts)šajā 
priekšlikumā Komisija nav nepārprotami norādījusi, ka tiks izveidoti grantu līgumu paraugi. 
Šādi paraugi sniegtu lielāku juridisko skaidrību dalībniekiem, jo tajos ir iekļauti noteikumi un 
saistības, kas uz viņiem attieksies saistībā ar projektu.

Grozījums Nr. 347
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Ne vēlāk kā tad, kad tiek publicēts 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, 
Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
iestāde dara pieejamus attiecīgās darbības 
grantu līgumu paraugus.

Or. en

Pamatojums

Dalībniekiem ir jābūt skaidrībai par noteikumiem, kas attieksies uz darbību. Tādēļ pēc 
iespējas plašāk jāizmanto līgumu paraugi. Uzaicinājuma publicēšanas brīdī ir jābūt 
pieejamiem arī granta līguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 348
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra noslēdz dotācijas nolīgumu ar 
dalībniekiem.

1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra noslēdz dotācijas nolīgumu ar 
dalībniekiem. Komisija saskaņā ar šo 
regulu un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
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izstrādā grantu līguma paraugu.

Or. de

Grozījums Nr. 349
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
iestāde nodrošina, ka laika posms no 
priekšlikumu iesniegšanas termiņa un 
granta līguma parakstīšanai vai lēmuma 
pieņemšanai par granta piešķiršanu 
nepārsniedz sešus mēnešus. Pamatotos 
izņēmuma gadījumos šo termiņu var 
pagarināt. Paziņojumam par projektu 
priekšlikumu saņemšanu Komisija 
pievieno indikatīvu grafiku ar 
galvenajiem procedūras posmiem līdz 
līguma parakstīšanai.

Or. de

Pamatojums

Tā kā programmas pievilcīguma palielināšanai ir jāsaīsina laiks līdz finansējuma 
piešķiršanai, abām pusēm būs atvēlēts mazāk laika. Pateicoties grafikam, dalībnieki laikus 
varēs sagatavoties attiecīgajiem procedūras posmiem. Turklāt šāds grafiks palielinās 
procedūras pārredzamību.

Grozījums Nr. 350
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 
Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 
Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 



AM\907542LV.doc 133/158 PE492.762v01-00

LV

struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā.

struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā. Tam ir jāatbilst 
šai regulai un Regulai (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula], kā arī Regulai (ES) Nr. 
XX/XX [Deleģētā regula]. 

Or. en

Grozījums Nr. 351
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 
Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā.

2. Ņemot vērā un ievērojot šīs regulas 
noteikumus, dotācijas nolīgumā nosaka 
dalībnieku, Komisijas vai attiecīgo 
finansēšanas struktūru tiesības un 
pienākumus. Tajā arī nosaka to juridisko 
vienību tiesības un pienākumus, kuras kļūst 
par dalībniekiem darbības īstenošanas 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jānodrošina, ka dotācijas nolīgums pilnībā atbilst šai regulai un tajā netiek 
ieviestas nekādas jaunas interpretācijas.

Grozījums Nr. 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 
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Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā.

Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā, kā arī 
konsorcija koordinatora lomu un 
uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jānodrošina, ka dotācijas nolīgums pilnībā atbilst šai regulai un tajā netiek 
ieviestas nekādas jaunas interpretācijas.

Grozījums Nr. 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku,
Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā.

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku
un vai nu Komisijas, vai attiecīgo 
finansēšanas struktūru tiesības un 
pienākumus. Tajā arī nosaka to juridisko 
vienību tiesības un pienākumus, kuras kļūst 
par dalībniekiem darbības īstenošanas 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dotācijas nolīgumā var noteikt 
dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā 
uz piekļuves tiesībām, izmantošanu un 

3. Pamatojoties uz darba programmas 
prasībām, dotācijas nolīgumā var noteikt 
dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā 
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izplatīšanu papildus tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

uz piekļuves tiesībām, izmantošanu un 
izplatīšanu papildus tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pētījumu veic jomā, kas ir svarīga 
sabiedrības veselības saglabāšanai, granta 
līgumā iekļauj noteikumus, kas atvieglo 
Savienības un trešo valstu iedzīvotāju 
piekļuvi pētījuma rezultātiem, izmantojot 
sociāli atbildīgas licencēšanas stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dotācijas nolīgumā attiecīgā gadījumā
atspoguļo vispārējos principus, kas 
noteikti Komisijas ieteikumā par Eiropas 
Pētnieku hartu un Uzvedības kodeksu 
pētnieku pieņemšanai darbā.

4. Granta līgumā attiecīgā gadījumā
iekļauj noteikumus, ar kuriem nodrošina, 
ka tiek ievēroti ētikas principi un
pētniecības ētikas kodekss, tostarp paredz 
izveidot neatkarīgu ētikas padomi un
nosaka, ka Komisijai ir tiesības veikt 
ētikas izvērtēšanu, kā arī paredz izveidot 
neatkarīgu pētniecības ētikas padomi un 
nosaka, ka Komisijai ir tiesības veikt 
pētniecības ētikas kodeksa ievērošanas 
pārbaudi.

Or. en
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Grozījums Nr. 357
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dotācijas nolīgumā attiecīgā gadījumā 
atspoguļo vispārējos principus, kas noteikti 
Komisijas ieteikumā par Eiropas Pētnieku 
hartu un Uzvedības kodeksu pētnieku 
pieņemšanai darbā.

4. Dotācijas nolīgumā attiecīgā gadījumā 
atspoguļo vispārējos principus, kas noteikti 
Komisijas ieteikumā par Eiropas Pētnieku 
hartu un Uzvedības kodeksu pētnieku 
pieņemšanai darbā. Tajā jo īpaši iekļauj 
darbības, ar kurām veicina vīriešu un 
sieviešu līdzsvarotu pārstāvību pētnieku 
komandās un nodrošina pienācīgu 
dzimumu perspektīvas integrāciju 
pētniecības saturā.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dotācijas nolīgumā attiecīgā gadījumā 
atspoguļo vispārējos principus, kas noteikti 
Komisijas ieteikumā par Eiropas Pētnieku 
hartu un Uzvedības kodeksu pētnieku 
pieņemšanai darbā.

4. Dotācijas nolīgumā attiecīgā gadījumā 
atspoguļo vispārējos principus, kas noteikti 
Komisijas ieteikumā par Eiropas Pētnieku 
hartu un Uzvedības kodeksu pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī dzimumu 
līdztiesības principu, kas noteikts Regulas 
(ES) Nr. XX/XX [Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”] 15. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
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Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
iestāde nodrošina, ka tādu grantu līgumu 
noslēgšanai, kas izriet no uzaicinājuma 
iesniegt piedāvājumus saistībā ar 
specializēto MVU instrumentu, laika 
posms no iesniegšanas termiņa, kas 
noteikts konkrētos uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumu, līdz granta līguma 
parakstīšanai vai attiecīgā gadījumā 
lēmuma par granta piešķiršanu 
pieņemšanai, nav ilgāks par pieciem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja pētījumu veic jomā, kas ir svarīga 
sabiedrības veselības saglabāšanai, granta 
līgumā iekļauj noteikumus, kas atvieglo 
piekļuvi pētījuma rezultātiem, izmantojot 
sociāli atbildīgas licencēšanas stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
ietver noteikumus, kas nodrošina ētikas
principu ievērošanu, tostarp norāda 
neatkarīgas ētikas padomes sastāvu un 
Komisijas tiesības veikt ētikas izvērtēšanu.

5. Attiecīgā gadījumā un jebkurā 
gadījumā visiem projektiem, kas saistīti ar 
pētniecību drošības jomā, dotācijas 
nolīgumā ietver noteikumus, kas nodrošina 
ētikas principu ievērošanu, tostarp norāda 
neatkarīgas ētikas padomes sastāvu un 
Komisijas tiesības veikt ētikas izvērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
ietver noteikumus, kas nodrošina ētikas 
principu ievērošanu, tostarp norāda 
neatkarīgas ētikas padomes sastāvu un 
Komisijas tiesības veikt ētikas izvērtēšanu.

5. Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
ietver noteikumus, kas nodrošina ētikas 
principu un pamattiesību ievērošanu, 
tostarp norāda neatkarīgas ētikas padomes 
sastāvu un Komisijas tiesības deleģēt 
neatkarīgas ētikas izvērtēšanas veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Īpašas dotācijas par darbībām var veidot 
daļu no partnerības pamatlīguma saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 [Finanšu 
regula] un Regulas (ES) Nr. [Deleģētā 

6. Pienācīgi pamatotos izņēmuma 
gadījumos īpašas dotācijas par darbībām 
var veidot daļu no partnerības pamatlīguma 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX
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regula] noteikumiem. [Finanšu regula] un Regulas (ES) 
Nr. XX/XX [Deleģētā regula] 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Piešķiršanas termiņš

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
iestāde nodrošina, ka laika posms no 
termiņa, kas noteikts konkrētos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumu, līdz 
granta līguma parakstīšanai vai attiecīgā 
gadījumā lēmuma par granta piešķiršanu 
pieņemšanai, parasti nav ilgāks par 
četriem mēnešiem, un laiku līdz granta 
līguma parakstīšanai ir iespējams 
pagarināt, nepārsniedzot sešus mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Ja pētījumu veic jomā, kas ir svarīga 
sabiedrības veselībai, granta līgumā 
iekļauj noteikumus, ar kuriem atvieglo 
Savienības pilsoņu un nepilsoņu piekļuvi 
pētījuma rezultātiem, izmantojot sociāli 



PE492.762v01-00 140/158 AM\907542LV.doc

LV

atbildīgas tehnoloģiju pārneses 
stratēģijas.

Or. de

Pamatojums

Tādu pētījumu rezultātiem, kas iegūti ar publiska finansējuma palīdzību, ir jābūt pieejamiem 
visiem. Tādēļ noteikumiem, kas reglamentē pētniecību Eiropā, ir jāattiecas ne tikai uz 
zinātnisko izcilību, bet arī noderīgumu sabiedrībai. Viens no veidiem, kā to panākt, ir 
nodrošināt, ka cilvēkiem visā pasaulē ir pieejami dzīvībai svarīgi medikamenti.

Grozījums Nr. 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina, ka laika posms no 
termiņa, kas noteikts konkrētos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumu, līdz 
granta līguma parakstīšanai vai attiecīgā 
gadījumā lēmuma par granta piešķiršanu 
pieņemšanai, nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem. Ņemot vērā dažu konsorciju 
sarežģīto struktūru, vismaz četri mēneši 
no šī laika ir jāatvēl dalībniekiem granta 
piedāvājuma pieņemšanai. Izņēmuma 
gadījumos šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Vicky Ford

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

17.a pants
Piešķiršanas termiņš

1. Vidējais piešķiršanas termiņš ir seši 
mēneši no sarunu sākšanas brīža. Laiks, 
kas ir Komisijas rīcībā, lai pabeigtu savu 
iekšējo procedūru, tostarp sagatavotu visu 
vajadzīgo informāciju un dokumentus, 
veiktu izvērtēšanu un parakstītu granta 
līgumus, nepārsniedz 60 darba dienas. 
Dalībnieku rīcībā ir ne mazāk par 
60 darba dienām, lai sagatavotu visu 
prasīto informāciju un dokumentus.
2. Ja tas ir vajadzīgs specifiska 
uzaicinājuma īpatnību dēļ, jāapsver 
iespēja izmantot divpakāpju izvērtēšanas 
procedūras izmantošanu, lai samazinātu 
izmaksas, kas saistītas ar nesekmīgu 
priekšlikumu sagatavošanu. Divpakāpju 
procedūras gadījumā vidējais piešķiršanas 
termiņš ir deviņi mēneši. Vienmēr, kad 
izmanto divpakāpju procesu, projektu 
iesniegšanas formātam ir jābūt vienādam, 
un dalībnieku rīcībā ir jābūt pietiekamam 
laikam, lai sagatavotos otrajam 
piedāvājumu iesniegšanas posmam.
3. Komisija cenšas pieņemt lēmumus par 
informācijas pieprasījumiem tik ātri, cik 
vien tas ir praktiski iespējams. Komisija 
izvairās no prasības dalībniekiem iesniegt 
jaunas sākotnēji sekmīgā piedāvājuma 
daļas vai veikt atkārtotas sarunas par tām, 
ja vien tam nav pamatota un attaisnojoša 
iemesla.
4. Dalībnieku rīcībā ir pienācīgi daudz 
laika, lai sagatavotu saistībā ar projektu 
pieprasīto informāciju un dokumentus.
5. Veidojot pieteikumu dokumentus un 
nosakot termiņus, Komisija pienācīgi ņem 
vērā to, ka MVU un jo īpaši universitāšu 
mācībspēkiem tikpat kā nav vai nav 
speciālas kapacitātes, lai sagatavotu 
administratīvos dokumentus. Jāizvairās 
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no informācijas atkārtošanās pieteikumā, 
granta līgumā vai apliecinošajos 
dokumentos. Komisija atturas no tādas 
informācijas pieprasīšanas no 
dalībniekiem, kas tai jau ir pieejama, ja 
vien nav nepieciešamības šo informāciju 
atjaunināt. Šajā sakarā Komisija izmanto 
vienreizējas pieprasīšanas principu, proti, 
informāciju, kas tās administrācijai jau 
reiz ir iesniegta, cits tās administrācijas 
dienests vairs nepieprasa, citiem vārdiem, 
uzņēmumiem netiek izvirzīta prasība 
iesniegt informāciju, ko iestādes jau reiz 
ir saņēmušas citā sakarā.
6. Komisijas pēc iespējas cenšas izvairīties 
no uzaicinājumu izsludināšanas tādos 
periodos, kad potenciālajiem dalībniekiem 
ir akadēmiskās brīvdienas vai 
atvaļinājumu laiks.
7. Komisija cenšas saīsināt laiku 
nepieciešamo dokumentu sagatavošanai 
pēc lēmuma par granta piešķiršanu 
pieņemšanas, lai tas nepārsniegtu 
15 darba dienas.
8. Attiecīgos gadījumos, piemēram, MVU 
gadījumā Komisijai var atļaut atcelt 
prasību dalībniekiem iesniegt daļu no 
dokumentiem vai visus dokumentus, ja šie 
dokumenti nesen jau ir iesniegti citai 
procedūrai, ar nosacījumu, ka šie 
dokumenti ir izsniegti saprātīgā noteiktā 
laika periodā un vēl aizvien ir derīgi. 
Šādos gadījumos attiecīgajam 
dalībniekam var lūgt apliecināt, ka 
dokumenti jau ir iesniegti iepriekšējā 
procedūrā, kas jānorāda, un ka 
dalībnieka situācija nav mainījusies.
9. Komisijai nedrīkst atļaut prasīt, lai 
dalībnieki iesniedz faktus vai datus, ko 
Komisija var viegli un bez maksas 
pārbaudīt autentificētā elektroniski 
pieejamā datubāzē (piemēram, datus par 
uzņēmumu).
10. Komisija nenosaka mērķus, kas saistīti 
ar intereses līmeni par atsevišķiem 
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uzaicinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Piešķiršanas termiņš

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina, ka laika posms no 
termiņa, kas noteikts konkrētos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumu, līdz 
granta līguma parakstīšanai vai attiecīgā 
gadījumā lēmuma par granta piešķiršanu 
pieņemšanai, nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem. Izņēmuma gadījumos šo 
termiņu var pagarināt par vēl vienu 
mēnesi. Jāparedz nosacījumi termiņu 
kavēšanas gadījumā, kas attiecas gan uz 
Komisiju, gan dalībniekiem. Piemēram, 
pēc tam, kad pagājis sešu mēnešu periods, 
Komisijas pienākums ir slēgt granta 
līgumu un dalībnieks var labticīgi sākt 
pētījuma veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
17.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.b pants
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Maksāšanas termiņš
1. Dalībniekiem, kas paveikuši līgumā 
minēto darbu, maksā savlaicīgi.
2. Komisija nodrošina, ka dalībnieki 
saņem naudu, kas tiem pienākas, 
30 dienu laikā pēc tam, kad Komisijai ir 
iesniegti nepieciešamie dokumenti. 
Komisija paziņo projekta koordinatoram 
un dalībniekiem par jebkādām kļūdām vai 
nepieciešamajiem papildu dokumentiem 
2 nedēļu laikā pēc tam, kad Komisijai ir 
iesniegta informācija. Ja šāds paziņojums 
netiek sniegts, Komisijas pienākums ir 
izmaksāt pienākošās summas.
3. Komisija izveido pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka projektu koordinatori 
naudu sadala bez kavēšanās, godīgi un 
proporcionāli, kā to paredz dotācijas 
līgums, un katrs no partneriem godīgi 
saņem savu finansējuma daļu. Ja visi 
dalībnieki nav vienojušies savādāk, jo 
īpaši MVU gadījumā projektu 
koordinatori bez projekta vadītāja atļaujas 
neaiztur priekšfinansējuma maksājumus 
vai nesadala tos daļās. Šādas vienošanās 
ir jāprecizē konsorciju līgumos, un 
projekta vadītājam tās ir jāapstiprina.
4. Tiklīdz ir veikts maksājums projekta 
koordinatoram, Komisija paziņo 
dalībniekiem izmaksāti sumu un datumu, 
kurā maksājums veikts.
5. Ja viens vai vairāki no partneriem nav 
pabeiguši līgumā minēto darbu vai nav 
iesnieguši vajadzīgo informāciju vai 
dokumentus projekta koordinatoram vai 
Komisijai, tas neliedz projekta 
koordinatoram iesniegt Komisijai 
dokumentus pārējo partneru vārdā un 
neliedz Komisijai veikt maksājumus 
pārējiem partneriem.
6. Ja pēc tam, kad granta līgums ir 
apspriests, projektā iesaistās jauni 
dalībnieki, ja vien sākotnējie partneri nav 
vienojušies savādāk vai ja vien no viņiem 
prasītais darba apjoms līdz ar to nav 
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ievērojami mainījies, sākotnējiem 
partneriem piešķirtā finansējuma apjoms 
paliek nemainīgs.
7. Komisija īsteno hierarhisku revīzijas 
procesu, kurā tiek prasīts, lai saņēmēji 
nodrošina, ka viņu revidenti darbojas 
saskaņā ar apstiprinātiem standartiem un 
ievēro pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” revīzijas prasības. Tā 
būs iespējams izvairīties no 
daudzkārtējām revīzijām, un 
administratīvais process dalībniekiem būs 
skaidrāks un vienkāršāks. Komisija 
atturas no papildu informācijas 
pieprasīšanas pēc tam, kad ir iesniegts 
revīzijas ziņojums.
8. ES būs jāziņo par maksājumu izpildi, 
reizi gadā sagatavojot statistiku, kurā 
atspoguļosies laiki, kad veikti maksājumi 
par pabeigtiem darba posmiem. 
Maksājumu veikšanas laikus definē kā 
laiku no brīža, kad projekta pabeigšanu 
apstiprina gan projekta koordinators, gan 
projekta vadītājs (šis periods pats par sevi 
nav garāks par vienu mēnesi pēc projekta 
pabeigšanas dienas), līdz brīdim, ka 
līdzekļi ir pieejami dalībnieku banku 
kontos.
9. Pēc dalībnieka pieprasījuma, granta 
līgumā ir jāņem vērā akadēmiskais un 
uzņēmējdarbības kalendārs. Piemēram, 
tas jo īpaši attiecas uz projektiem, kuros ir 
jāiesaista PhD studenti, kas, visticamāk, 
nebūs pieejami akadēmiskā gada vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17.c pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.c pants
Saziņa

1. Ētisko principu izpildes apstiprināšanas 
process ir pārredzams dalībniekiem un 
pieteikumu iesniedzējiem, īpaši tad, ja šis 
process ir projektu sākšanas aizkavēšanās 
iemesls. Informācija, kas jau iesniegta 
piedāvājumā, nav jāiesniedz atkārtoti 
ētisko principu izpildes apstiprināšanai. 
Ja iespējams, Komisija apstiprināšanai 
izmanto visu informāciju, ko pieteikuma 
iesniedzējs (-i) tai jau iesnieguši 
piedāvājumā, un pieprasa papildu 
informāciju tikai tad, ja tā var pierādīt, ka 
šī informācija ir absolūti nepieciešama.
2. Dalībniekiem ir jābūt iespējai tiešā 
veidā sazināties ar projektu vadītājiem 
gadījumos, kad tiem atkārtoti rodas 
šaubas par projekta vadību vai projekta 
koordinatora rīcību. Ja projekta vadītājs 
nav pieejams, viņš nodrošina, ka 
dalībniekiem ir viņa aizvietotāja 
kontaktinformācija, kuram ir tiesības 
pieņemt lēmumus projekta vadītāja 
prombūtnes laikā. Dalībniekiem ir jādara 
pieejama attiecīgo Komisijas ierēdņu 
kontaktinformācija.
3. Pēc dalībnieku pieprasījuma un lai 
ļautu viņiem sagatavoties nākamo 
piedāvājumu iesniegšanai, Komisija 
pieteikumu iesniedzējiem sniedz 
nesekmīgo piedāvājumu novērtējumu, 
norādot arī stirpās un vājās puses, ko 
identificējuši regulas 37. pantā minētie 
neatkarīgie eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula



AM\907542LV.doc 147/158 PE492.762v01-00

LV

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var ieviest drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 
dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra ievieš drošu elektronisko
pieteikumu sistēmu informācijas apmaiņai 
ar dalībniekiem. Šī sistēma nodrošina 
atgriezenisko saiti pieteikumu 
iesniedzējiem, lai viņi varētu zināt, kad 
Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra varētu pieņemt lēmumu. 
Dokumentu, ko iesniedz, izmantojot šādu 
sistēmu, tostarp dotācijas nolīgumus, 
uzskata par attiecīgo dokumentu 
oriģināleksemplāriem, ja ir izmantota 
lietotāja identifikācija un dalībnieka 
pārstāvja parole. Šādu identifikāciju 
uzskata par attiecīgā dokumenta 
parakstīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var ieviest drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 
dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Komisija izveido drošu elektronisko 
sistēmu kā vienotu kontaktpunktu
informācijas apmaiņai ar dalībniekiem.
Dokumentu, ko iesniedz, izmantojot šādu 
sistēmu, tostarp dotācijas nolīgumus, 
uzskata par attiecīgo dokumentu 
oriģināleksemplāriem, ja ir izmantota 
lietotāja identifikācija un dalībnieka 
pārstāvja parole. Šādu identifikāciju 
uzskata par attiecīgā dokumenta 
parakstīšanu.

Or. de
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Pamatojums

Vienota un droša datubāzu sistēma, ko pārvalda Komisija un kura ir pieejama visiem projektu 
dalībniekiem projektu pārvaldībai no pieteikumu iesniegšanas brīža līdz projekta pilnīgai 
pabeigšanai, ļoti palielinās pārredzamību un atvieglos darbu.

Grozījums Nr. 373
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var ieviest drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 
dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Komisija izveido drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 
dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var ieviest drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra izveido drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 



AM\907542LV.doc 149/158 PE492.762v01-00

LV

dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībnieki var iesniegt Komisijai 
precizējumus vai interpretācijas, kas 
saistītas ar noteikumu par dalību 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
piemērošanu. Šādos gadījumos, ja 
Komisija nesniedz atbildi divu mēnešu 
laikā, uzskata, ka dalībnieka nostāja ir 
pareiza.

Or. fr

Pamatojums

Daudzi dalībnieki sūdzas, ka Komisija ilgi neatbild vai neatbild vispār, kad tai iesniedz 
lūgumu precizēt vai interpretēt dalības noteikumus. Šāda kārtība nodrošinātu līdzsvarotākas 
attiecības starp finansējuma saņēmējiem un Komisiju.

Grozījums Nr. 376
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar šo regulu un dotācijas 
nolīgumu. Ja dalībnieks neizpilda savus 
pienākumus attiecībā uz darbības tehnisko 
īstenošanu, pārējie darbinieki izpilda 
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Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz tā parādam, ievērojot ar Fondu 
saistītos noteikumus. Dalībnieki nodrošina, 
lai Komisija vai finansēšanas struktūra 
būtu informēta par jebkuru notikumu, kas
varētu ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

pienākumus bez Savienības papildu 
finansējuma, ja vien Komisija vai 
finansēšanas struktūra tos skaidri neatbrīvo 
no šāda pienākuma. Katra dalībnieka 
finansiālā atbildība attiecībā uz tehnikas 
attīstību un pasākumiem, kas tiek veikti 
saistībā ar darbību, ir ierobežota līdz tā 
parādam, ievērojot ar Fondu saistītos 
noteikumus. Katra dalībnieka finansiālā 
atbildība saistībā ar granta līgumā un/vai 
konsorcija līgumā iekļauto 
konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu 
neaprobežojas ar dalībnieku pašu 
parādiem. Dalībnieki nodrošina, lai 
Komisija vai finansēšanas struktūra būtu 
informēta par jebkuru notikumu, kas varētu 
ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

Or. en

Pamatojums

Dalībnieka atbildība, īstenojot darbību, neaprobežojas ar paša parādiem gadījumos, kad tiek 
pārkāpti līguma konfidencialitātes noteikumi, kas attiecas uz iepriekš zināmo informāciju vai 
iegūto informāciju.

Grozījums Nr. 377
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz tā parādam, ievērojot ar Fondu 
saistītos noteikumus. Dalībnieki nodrošina, 

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz finansējumam, ko tas tiešā veidā 
saņēmis, ievērojot ar Fondu saistītos 
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lai Komisija vai finansēšanas struktūra 
būtu informēta par jebkuru notikumu, kas 
varētu ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

noteikumus. Dalībnieki nodrošina, lai 
Komisija vai finansēšanas struktūra būtu 
informēta par jebkuru notikumu, kas varētu 
ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgi papildu precizējumi jēdzienam „paša parāds”. Tā kā projekta dalībniekiem ir 
kopīga atbildība/vairākas atbildības par projekta tehnisko izpildi, jēdzienu „paša parāds” 
var attiecināt arī uz parādu, kas radies cita dalībnieka kopīgās/dažādās tehniskās atbildības 
saistību neizpildes dēļ. Dalībniekam nav jābūt finansiāli atbildīgam par finansējumu, ko tas 
nav tiešā veidā saņēmis.

Grozījums Nr. 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz tā parādam, ievērojot ar Fondu 
saistītos noteikumus. Dalībnieki nodrošina, 
lai Komisija vai finansēšanas struktūra 
būtu informēta par jebkuru notikumu, kas 
varētu ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz finansējumam, ko tas tiešā veidā 
saņēmis, ievērojot ar Fondu saistītos 
noteikumus. Dalībnieki nodrošina, lai 
Komisija vai finansēšanas struktūra būtu 
informēta par jebkuru notikumu, kas varētu 
ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē jēdziens „paša parāds”. Projektu dalībniekiem ir kopīga atbildība. Jāizvairās no 



PE492.762v01-00 152/158 AM\907542LV.doc

LV

tā, ka jēdzienu „paša parāds” attiecina uz vienu dalībnieku, ja cits dalībnieks pienācīgi 
nepilda savas saistības. Dalībniekam nekad nav jābūt finansiāli atbildīgam par finansējumu, 
ko tas nav tiešā veidā saņēmis.

Grozījums Nr. 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz tā parādam, ievērojot ar Fondu 
saistītos noteikumus. Dalībnieki nodrošina, 
lai Komisija vai finansēšanas struktūra 
būtu informēta par jebkuru notikumu, kas 
varētu ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz tā parādam, ievērojot ar Fondu 
saistītos noteikumus. Dalībnieki nodrošina, 
lai Komisija vai finansēšanas struktūra 
būtu informēta par jebkuru svarīgu
notikumu, kas varētu ietekmēt darbības 
īstenošanu vai Savienības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībnieki īsteno darbību un veic visus 
vajadzīgos un pamatotos pasākumus šajā 
nolūkā. To rīcībā ir atbilstoši resursi, kas 
vajadzīgi darbības īstenošanai. Ja tas 
nepieciešams darbības īstenošanai, 
dalībnieki var pieaicināt trešās personas, 

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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tostarp apakšuzņēmējus, konkrētu darbības 
elementu izpildei vai izmantot resursus, ko 
nodrošina trešās personas, izmantojot 
ieguldījumu natūrā atbilstoši dotācijas 
nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.
Dalībnieks vienīgais ir atbildīgs pret 
Komisiju vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru un pret pārējiem dalībniekiem par 
veikto darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas 
nolīgumā noteiktajos gadījumos.

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas 
nolīgumā noteiktajos gadījumos, izņemot 
gadījumus, ko nav bijis iespējams precīzi 
paredzēt brīdī, kad tas stājās spēkā.
Nepieciešams iepriekšējs Komisijas 
apstiprinājums; šādu apstiprinājumu 
nedrīkst liegt bez pienācīga pamatojuma.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga zināma elastība, jo stingra noteikuma piemērošana var apdraudēt darbības 
rezultātus. Darbības īstenošanas un pētniecības darbības izveides laikā var gadīties, ka ir 
vajadzīga zināma elastība attiecībā uz dažu darbību uzticēšanu apakšlīgumu slēdzējiem, ko 
nebija iespējams paredzēt brīdī, kad līgums stājās spēkā.

Grozījums Nr. 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas 
nolīgumā noteiktajos gadījumos.

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas 
nolīgumā noteiktajos gadījumos, izņemot 
gadījumus, ko nav bijis iespējams precīzi 
paredzēt brīdī, kad tas stājās spēkā.
Nepieciešams iepriekšējs Komisijas 
apstiprinājums; šādu apstiprinājumu 
nedrīkst liegt bez pienācīga pamatojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas
nolīgumā noteiktajos gadījumos.

4. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
tiesības konkrētu darbības elementu 
izpildei drīkst piešķirt tikai dotācijas
nolīguma paraugā noteiktajos gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešas personas, kas nav apakšuzņēmēji, 
var veikt daļu no dalībnieka darba
darbības īstenošanā, ja vien konkrētā 
trešā persona un tās veicamais darbs ir 
norādīti dotācijas nolīgumā.

Lai varētu plānot budžetu, potenciāli 
iesaistot (iepriekš nezināmu) skaitu trešo 
pušu (tostarp projekta apakšlīgumu 
slēdzējus), kas varētu veikt daļu no
pētniecības darba, nepieciešams, lai viņu 
iesaistīšana tiktu norādīta dotācijas 
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nolīgumā.

Or. pl

Pamatojums

Projekta koordinatoram nav iespējams pilnībā paredzēt, cik liels budžets būs nepieciešams, 
sevišķi tas sakāms par pakalpojumiem, kuriem nav zinātniskas nozīmes.

Grozījums Nr. 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
19. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībnieki ievēro to valstu tiesību aktus, 
noteikumus un ētikas normas, kurās tiks 
īstenota darbība. Attiecīgā gadījumā 
dalībnieki pirms darbības uzsākšanas prasa 
apstiprinājumu no attiecīgajām valsts vai 
vietējām ētikas komitejām.

9. Dalībnieki ievēro Savienības un to
asociēto valstu tiesību aktus, noteikumus 
un ētikas normas, kurās tiks īstenota 
darbība. Attiecīgā gadījumā dalībnieki 
pirms darbības uzsākšanas prasa 
apstiprinājumu no attiecīgajām valsts vai 
vietējām ētikas komitejām. Komisijas 
finansētām darbībām, ko veic trešās 
valstis, ir jāatbilst Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
19. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībnieki ievēro to valstu tiesību aktus, 
noteikumus un ētikas normas, kurās tiks 
īstenota darbība. Attiecīgā gadījumā 
dalībnieki pirms darbības uzsākšanas prasa 
apstiprinājumu no attiecīgajām valsts vai 
vietējām ētikas komitejām.

9. Dalībnieki ievēro to valstu tiesību aktus, 
noteikumus, ētikas normas un pētniecības 
ētikas kodeksus, kurās tiks īstenota 
darbība. Attiecīgā gadījumā dalībnieki 
pirms darbības uzsākšanas prasa 
apstiprinājumu no attiecīgajām valsts vai 
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vietējām ētikas komitejām.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura tāda konsorcija dalībnieki, kas 
vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu 
dalībnieku no sava vidus par koordinatoru, 
ko norāda dotācijas nolīgumā.

1. Jebkura tāda konsorcija dalībnieki, kas 
vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu 
dalībnieku no sava vidus par koordinatoru, 
ko norāda dotācijas nolīgumā.

Koordinators ir galvenais kontaktpunkts 
konsorcija locekļiem, pārstāv konsorciju 
attiecībās ar Komisiju vai attiecīgo 
finansēšanas struktūru un uzrauga, vai 
konsorcija locekļi pilda savus pienākumus 
saskaņā ar granta līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura tāda konsorcija dalībnieki, kas 
vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu 
dalībnieku no sava vidus par koordinatoru, 
ko norāda dotācijas nolīgumā.

1. Jebkura tāda konsorcija dalībnieki, kas 
vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu 
dalībnieku no sava vidus par koordinatoru, 
ko norāda dotācijas nolīgumā.

Koordinators ir galvenais kontaktpunkts 
konsorcija locekļiem, pārstāv konsorciju 
attiecībās ar Komisiju vai attiecīgajām 
finansēšanas iestādēm un uzrauga, vai 
konsorcija locekļi pilda savus pienākumus 
saskaņā ar granta līgumu.
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Or. ro

Grozījums Nr. 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tāda konsorcija dalībnieki, kas piedalās 
darbībā, noslēdz iekšēju nolīgumu
(“konsorcija nolīgums”), izņemot pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas paredzēti darba 
programmā vai darba plānā, vai 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus

2. Tāda konsorcija dalībnieki, kas piedalās 
darbībā, noslēdz iekšēju nolīgumu, kurā 
nosaka konsorcija dalībnieku tiesības un 
pienākumus (“konsorcija nolīgums”). 
Tomēr tas neliedz konsorcija locekļiem 
iesaistīties tiešā dialogā ar Komisiju vai 
attiecīgo finansēšanas iestādi, īpaši tad, ja 
viņiem ir bažas pat koordinatora darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kopā ar uzaicinājumu iesniegt 
projektu priekšlikumus Komisija publicē 
norādījumus, kuros ir ietvertas galvenās 
problēmas, kuras dalībnieki varētu 
atrunāt savos konsorciju līgumos. 

Or. de

Pamatojums

Jau pašlaik bieži tiek izmantoti norādījumi un konsorciju līgumu paraugi, tātad šī pieeja ir 
izrādījusies vērtīga; līdz ar to tā kā standarts ir jāiekļauj arī noteikumos par dalību 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.
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Grozījums Nr. 391
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konsorcijs var ierosināt iekļaut vai 
izslēgt dalībnieku saskaņā ar attiecīgajiem 
dotācijas nolīguma noteikumiem, ja vien 
šādas izmaiņas atbilst dalības 
nosacījumiem, nerada nelabvēlīgu ietekmi 
uz darbības īstenošanu un nav pretrunā 
vienlīdzīgas attieksmes principam.

3. Konsorcijs var ierosināt iekļaut vai 
izslēgt dalībnieku vai mainīt koordinatoru 
saskaņā ar attiecīgajiem dotācijas nolīguma 
un konsorcija līguma noteikumiem, ja vien 
šādas izmaiņas atbilst dalības 
noteikumiem, nerada nelabvēlīgu ietekmi 
uz darbības īstenošanu un nav pretrunā 
vienlīdzīgas attieksmes principam.

Or. en


