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Grozījums Nr. 577
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un — attiecīgā gadījumā —
finansēšanas struktūras var iecelt 
neatkarīgus ekspertus priekšlikumu 
novērtēšanai vai konsultāciju vai 
palīdzības sniegšanai šādos jautājumos:

1. Komisija un — attiecīgā gadījumā —
finansēšanas struktūras, balstoties uz 
dalībvalstu pieprasījumiem, izveido 
datubāzi — sarakstu, kurā ir neatkarīgi 
eksperti, kas pārstāv attiecīgajā 
klasifikācijā iekļautās zinātnes 
disciplīnas. No šā saraksta izvēlas 
pārbaudītājus šādiem uzdevumiem:

Or. pl

Pamatojums

Ievaddaļa jāpadara skaidrāka.

Grozījums Nr. 578
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un — attiecīgā gadījumā —
finansēšanas struktūras var iecelt
neatkarīgus ekspertus priekšlikumu 
novērtēšanai vai konsultāciju vai palīdzības 
sniegšanai šādos jautājumos:

1. Komisija un finansēšanas struktūras 
ieceļ neatkarīgus ekspertus priekšlikumu 
novērtēšanai vai konsultāciju vai palīdzības 
sniegšanai šādos jautājumos:

Or. en

Grozījums Nr. 579
Adam Gierek
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Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) priekšlikumu novērtēšana; a) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 580
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to darbību īstenošanas uzraudzība, kuras 
veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”], kā
arī iepriekšējo pētniecības un/vai 
inovācijas programmu īstenošanas 
uzraudzība;

b) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 581
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pētniecības un inovācijas programmu d) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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novērtēšana;

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētniecības un inovācijas programmu 
novērtēšana;

(d) pētniecības un inovācijas programmu 
novērtēšana, citu līdzekļu starpā veicot 
salīdzinošos pētījumus ar valstīm, kurās ir 
izcila pētniecība un attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 583
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Savienības pētniecības un inovācijas 
politikas izstrāde, tostarp nākotnes 
programmu sagatavošana.

e) Savienības pētniecības un inovācijas 
politikas izstrādāšana, tostarp nākotnes 
programmu sagatavošana.

Or. pl

Pamatojums

Vienojoties ar dalībvalstīm, būtu jāizveido neatkarīgu ekspertu grupa, veidojot datubāzi ar 
konkrētām zinātnes disciplīnām piesaistītu ekspertu uzvārdiem.
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Grozījums Nr. 584
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu, 
ieskaitot valodu prasmi, atbilstību 
uzticētajiem uzdevumiem. Tas palīdzēs 
nodrošināt, ka tiek novērtēti arī tie 
priekšlikumu projekti, ko iesniedz citā 
valodā, nevis angļu valodā. Attiecīgo 
ekspertu prasmes, pieredze un zināšanas 
atbilst tai prioritātei, uz ko ir vērsts 
attiecīgais projekts. Ja neatkarīgiem 
ekspertiem jāstrādā ar klasificētu 
informāciju, iecelšanai nepieciešama 
attiecīgas pakāpes drošības pielaide.

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši MVU būtu nepieciešams, lai to iespēja iesniegt projektus citās valodās, izņemot 
angļu valodu, nebūtu tikai teorētiska vien. Šādiem pieteikumiem līdz šim ir bijušas mazas 
izredzes uz panākumiem tikai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar valodu. Ekspertiem, kas vērtē 
projektus iedaļā ar virsrakstu “vadošā loma rūpniecībā”, arī būtu nepieciešama pieredze 
šajā jomā. Tas pats attiecas uz abām pārējām prioritātēm.

Grozījums Nr. 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Ieceļot neatkarīgus ekspertus, Komisija 
tiecas izveidot ekspertu grupas ar 
līdzsvarotu sastāvu dažādu prasmju, 
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pielaide. pieredzes un zināšanu ziņā attiecīgajā 
darbības jomā un tādu ekspertu stabilu 
iesaistīšanu, kuri nāk no rūpniecības 
nozares. Ja neatkarīgiem ekspertiem 
jāstrādā ar klasificētu informāciju, 
iecelšanai nepieciešama attiecīgas pakāpes 
drošības pielaide.

Or. en

Pamatojums

Pirmais teikums attiecas uz individuālo ekspertu izvēles kritērijiem, savukārt otrais teikums 
uzsver līdzsvarota ekspertu grupas sastāva nozīmīgumu. Saistībā ar darbībām, kas pieder pie 
vadošās lomas rūpniecībā un sociālo problēmu risināšanas uzdevumiem, būtu vēlams vairāk 
iesaistīt vērtētājus no rūpniecības nozares, jo pašlaik vērtēšanas process ir orientēts „ļoti 
akadēmiski”.

Grozījums Nr. 586
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Ieceļot neatkarīgus ekspertus, Komisija 
tiecas izveidot ekspertu grupu ar 
līdzsvarotu sastāvu dažādu prasmju, 
pieredzes un zināšanu ziņā attiecīgajā 
darbības jomā. Ja neatkarīgiem ekspertiem 
jāstrādā ar klasificētu informāciju, 
iecelšanai nepieciešama attiecīgas pakāpes 
drošības pielaide.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Ieceļot neatkarīgus ekspertus, Komisija 
tiecas izveidot ekspertu grupas ar 
līdzsvarotu sastāvu dažādu prasmju, 
pieredzes, zināšanu un dzimuma ziņā. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Ieceļot neatkarīgus ekspertus, Komisija 
tiecas izveidot ekspertu grupu ar 
līdzsvarotu sastāvu dažādu prasmju, 
pieredzes un zināšanu ziņā attiecīgajā 
darbības jomā un attiecībā uz dzimumu.
Ja neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Izvēloties ekspertus, ņem vērā 
nepieciešamību nodrošināt 
daudzdisciplināru pieeju atspoguļot plašu 
zināšanu un uzskatu diapazonu. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Izvēloties ekspertus, Komisija nodrošina 
līdzsvaru starp dažādu ieinteresēto 
personu pārstāvjiem. Ja neatkarīgiem 
ekspertiem jāstrādā ar klasificētu 
informāciju, iecelšanai nepieciešama 
attiecīgas pakāpes drošības pielaide.

Or. en

Pamatojums

Septītajā sasaukumā bieži gadījās tā, ka ekspertu forumā pietrūkst tādu ekspertu, kuri nāktu 
arī no rūpniecības aprindām. Tādēļ ir jāatzīst nepieciešamība izmantot par vērtētājiem arvien 
vairāk ekspertu, kuri to priekšlikumu vērtēšanā, kas skar pētniecību, atbalstītu arī rūpniecības 
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konkurētspēju.

Grozījums Nr. 591
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide. Ieceļot neatkarīgus ekspertus, 
ņem vērā dzimumu līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem, kā arī 
dzimumu līdzsvaru un ģeogrāfisko 
līdzsvaru. Ja neatkarīgiem ekspertiem 
jāstrādā ar klasificētu informāciju, 
iecelšanai nepieciešama attiecīgas pakāpes 
drošības pielaide.

Or. en
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Grozījums Nr. 593
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas no 
1. punktā minētā saraksta, ņemot vērā 
viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

Or. pl

Justification

Vienojoties ar dalībvalstīm, būtu jāizveido neatkarīgu ekspertu grupa, veidojot datubāzi ar 
konkrētām zinātnes disciplīnām piesaistītu ekspertu uzvārdiem.

Grozījums Nr. 594
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, standartizācijas 
organizācijām vai uzņēmumiem.

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
balstoties uz zinātnes disciplīnām, kas 
norādītas pieteikumos, kuri adresēti
attiecīgām organizācijām, piemēram, kā 
valsts pētniecības aģentūrām, pētniecības 
iestādēm, standartizācijas organizācijām 
vai uzņēmumiem.

Or. pl

Justification

Vienojoties ar dalībvalstīm, būtu jāizveido neatkarīgu ekspertu grupa, veidojot datubāzi ar 
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konkrētām zinātnes disciplīnām piesaistītu ekspertu uzvārdiem.

Grozījums Nr. 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, standartizācijas 
organizācijām vai uzņēmumiem.

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts un reģionālajām
pētniecības aģentūrām, pētniecības un 
tehnoloģiju iestādēm, standartizācijas 
organizācijām vai uzņēmējdarbības 
organizācijām un uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, standartizācijas 
organizācijām vai uzņēmumiem.

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, universitātēm,
standartizācijas organizācijām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām vai 
uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 597
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, standartizācijas 
organizācijām vai uzņēmumiem.

Lai izveidotu kandidātu datubāzi, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot fiziskām personām adresētus 
uzaicinājumus iesniegt pieteikumus un 
uzaicinājumus attiecīgām organizācijām, 
piemēram, kā valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības iestādēm, universitātēm,
standartizācijas organizācijām vai 
uzņēmumiem.

Or. es

Pamatojums

Organizāciju saraksts, no kura izvēlas ekspertus, nevar būt pilnīgs, ja tajā nav universitāšu.

Grozījums Nr. 598
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu un pienācīgi 
pamatotos gadījumos, Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas struktūra izraugās 
tādu fizisku personu ar atbilstošām 
prasmēm, kas nav iekļauta datubāzē.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pārredzamības nolūkā būtu joprojām jāparedz, ka eksperti obligāti tiek iekļauti vispārējā 
datubāzē.
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Grozījums Nr. 599
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu un pienācīgi 
pamatotos gadījumos, Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas struktūra izraugās 
tādu fizisku personu ar atbilstošām 
prasmēm, kas nav iekļauta datubāzē.

Ja to uzskata par lietderīgu un pienācīgi 
pamatotos gadījumos, Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas struktūra izraugās 
tādu fizisku personu ar atbilstošām 
prasmēm, kas nav iekļauta datubāzē.
Komisija pienācīgi informē programmas 
komiteju par šiem gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu un pienācīgi 
pamatotos gadījumos, Komisija vai 
attiecīgā finansēšanas struktūra izraugās 
tādu fizisku personu ar atbilstošām 
prasmēm, kas nav iekļauta datubāzē.

Pienācīgi pamatotos gadījumos un 
pienācīgi ņemot vērā konkrētā jautājuma 
specifiku, Komisija vai attiecīgā 
finansēšanas struktūra izraugās tādu 
ekspertu ar atbilstošām prasmēm, kas nav 
iekļauts datubāzē.

Or. es

Pamatojums

Tas samazinās tādu gadījumu skaitu, kad Komisija vai finansēšanas struktūra uzaicina 
ekspertus, kas nav iekļauti datubāzē.

Grozījums Nr. 601
Judith A. Merkies
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Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz divas piektdaļas vērtēšanas žūrijas 
locekļu katram „Apvārsnis 2020” 
projektam — izņemot Eiropas Pētniecības 
padomes jomā ietilpstošus projektus — ir 
pietiekami kompetenti rūpniecības 
pārstāvji. Vismaz divas piektdaļas 
vērtēšanas žūrijas locekļu katram tādam 
„Apvārsnis 2020” projektam, kas īpaši 
vērsts uz MVU, ir MVU pārstāvji un vienu 
piektdaļu izvēlas no pārējās rūpniecības, 
un abos gadījumos viņiem jābūt 
pietiekami kompetentiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 602
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu
ekspertu iecelšanā censtos ieviest interešu 
līdzsvaru, dzimumu līdzsvaru un 
ģeogrāfisko daudzveidību. Konkrēti, 
Komisija nodrošina, ka jebkādas īpašās 
intereses netiek pārstāvētas ar vairāk kā 
vienu trešdaļu nevalstisko ekspertu. Veic 
attiecīgus pasākumus, lai neļautu 
privātām un/vai komerciālām interesēm 
kontrolēt ekspertu grupas.

Or. en
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Grozījums Nr. 603
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest interešu 
līdzsvaru, kā arī dzimumu līdzsvaru un 
ģeogrāfisko daudzveidību. Jo īpaši veic 
attiecīgus pasākumus, lai neļautu 
privātām un/vai komerciālām interesēm 
kontrolēt ekspertu grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību, un 
arī lai nodrošinātu, ka pārstāvībā  kāda 
specifiska interešu grupa negūst pārsvaru, 
kas varētu izjaukt lēmumu procesa 
objektivitāti.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu pasvītro, cik svarīgi ir nodrošināt taisnīgu līdzsvaru neatkarīgo ekspertu 
iecelšanā un tādējādi nodrošināt, ka nav interešu konflikta.

Grozījums Nr. 605
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā pēc iespējas
nodrošinātu dzimumu līdzsvaru un 
ģeogrāfisko līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā pēc iespējas
nodrošinātu dzimumu līdzsvaru un 
ģeogrāfisko līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Dažas atkāpes no normas dalībvalstu dalībā nevar tikt pilnībā izskaidrotas ar atšķirīgu 
izcilības līmeni un vedina domāt, ka priekšlikumu novērtēšanas procesā varētu būt arī 
lobēšanas problēma. Neatkarīgi no tā, cik reāla ir šādas problēmas pastāvēšana, fakts ir tāds, 
ka pētnieki to šādi uztver, tādēļ ir jānodrošina, lai novērtēšanas procesu neapēnotu ne 
mazākās šaubas. Vispiemērotākais risinājums būtu — nodrošināt pareizu ģeogrāfisko 
sadalījumu attiecībā uz vērtētājiem.

Grozījums Nr. 607
Romana Jordan

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

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā pēc iespējas
nodrošinātu dzimumu līdzsvaru un 
ģeogrāfisko līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 608
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest vīriešu 
un sieviešu līdzsvaru un ģeogrāfisko 
daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā nodrošinātu saprātīgu
dzimumu līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Kopš 7. pamatprogrammas vīriešu un sieviešu līdzsvars vērtētāju sastāvā ir viens no 
pamatmērķiem, un tas atbilst „Apvārsnis 2020” regulas 15. panta noteikumiem. Turpretī 
ģeogrāfiskais līdzsvars nav pamatprincips, kas jāievēro „Apvārsnis 2020”.



AM\907844LV.doc 19/123 PE492.788v01-00

LV

Grozījums Nr. 610
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru, līdzsvaru starp dalībvalstīm un 
ģeogrāfisko daudzveidību.

Or. ro

Grozījums Nr. 611
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā censtos ieviest dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Veic attiecīgus pasākumus, lai neatkarīgu 
ekspertu iecelšanā nodrošinātu dzimumu 
līdzsvaru un ģeogrāfisko daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums.

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums, sākot 
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ar to, ka publicē pilnu deklarāciju par 
viņu profesionālo darbību un finanšu 
interesēm. Ieinteresētās personas un 
personas interešu konfliktā nedrīkst 
piedalīties „privātpersonas statusā”.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums.

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums, 
tostarp — publicējot pilnu deklarāciju par 
profesionālo darbību un finanšu 
interesēm, piemēram, patentiem un akciju 
daļām. Ieinteresētās personas un personas 
interešu konfliktā nedrīkst piedalīties 
„privātpersonas statusā”.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums.

3. Komisijai vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka eksperts nenonāk 
interešu konfliktā saistībā ar jautājumu, par 
kuru tiek prasīts eksperta atzinums; viens 
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veids, kā samazināt šo risku, būtu —
publicēt pilnu deklarāciju par 
profesionālo darbību un finanšu 
interesēm.

Or. es

Pamatojums

Šajā jomā nepieciešama informācija, kas pamato Komisijas vai finansēšanas struktūras 
lēmumus, lai likvidētu jebkādus interešu konflikta faktorus.

Grozījums Nr. 615
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ekspertus var iecelt, izmantojot 
pamatrīkojumu, kas ir derīgs visu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības laiku, nosakot konkrētus 
uzdevumus.

4. Ekspertu iecelšanu veic ne vēlāk kā līdz 
2013. gada beigām, un to var veikt, 
izmantojot pamatrīkojumu, kas ir derīgs 
visu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības laiku, nosakot konkrētus 
uzdevumus, kuros ietilpst projekta 
iepriekšējs novērtējums, tā īstenošanas 
novērtējums un galīgais novērtējums.

Or. pl

Pamatojums

Tā kā „Apvārsnis 2020” tiks sākts 2014. gada 1. janvārī, tobrīd jau vajadzētu būt izveidotai 
ekspertu grupai, kas atbild par lēmumu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 616
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. To ekspertu vārdus, kuri iecelti 5. To neatkarīgo ekspertu vārdus (un 
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privātpersonas statusā un kuri ir 
palīdzējuši Komisijai vai finansēšanas 
struktūrām Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] un 
Lēmuma Nr. XX/XX/ES [īpašā 
programma] īstenošanā, vismaz reizi gadā
publicē Komisijas vai finansēšanas 
struktūras tīmekļa vietnē. Ekspertu vārdus 
apkopo, apstrādā un publicē saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001.

zinātnes disciplīnas, ko viņi pārstāv), kuri 
ir palīdzējuši Komisijai vai finansēšanas 
struktūrām Regulas (ES) Nr. XX/XX
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] un 
Lēmuma Nr. XX/XX/ES [īpašā 
programma] īstenošanā, pēc viņu 
iecelšanas laikposmā pirms 
„Apvārsnis 2020” sākšanas publicē 
Komisijas vai finansēšanas struktūras 
tīmekļa vietnē, un pēc tam šos sarakstus 
atjaunina vismaz reizi gadā. Ekspertu 
vārdus apkopo, apstrādā un publicē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Or. pl

Pamatojums

Pastāv skaidra saistība starp rūpīgu un apzinātu atjaunināta ekspertu saraksta izveidošanu 
un pārredzamību „Apvārsnis 2020” dotāciju piešķiršanas procesā.

Grozījums Nr. 617
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja šos kopīgi radītos 
rezultātus nav iespējams sadalīt ar mērķi 
pieprasīt, iegūt vai saglabāt attiecīgo 
patenta aizsardzību vai jebkādas citas 
intelektuālā īpašuma tiesības, dalībnieki 
var nolemt piedēvēt šo rezultātu 
īpašumtiesības kādam no dalībniekiem vai 
tie var saglabāt kopīgas īpašumtiesības uz 
šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz 
nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Or. de
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Pamatojums

Noteikumiem, kas reglamentē dalību, būtu jāaptver gadījumi, kad nav iespējams sadalīt 
rezultātus un dalībnieki ir kopīpašnieki.

Grozījums Nr. 618
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja nav iespējams 
nodalīt šādu kopīgu izgudrojumu, 
projektu vai darbu ar mērķi pieprasīt, 
iegūt un/vai uzturēt attiecīgo patenta 
aizsardzību vai jebkādas citas intelektuālā 
īpašuma tiesības, tie var nolemt piedēvēt 
šo rezultātu īpašumtiesības kādam no 
dalībniekiem vai tiem var būt kopīgas 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem. 
Kopīgu īpašumtiesību gadījumā
kopīpašnieki noslēdz nolīgumu par 
attiecīgo kopīgo īpašumtiesību sadalījumu 
un izmantošanas nosacījumiem atbilstoši to 
pienākumiem saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrībai ir arī jāprecizē, ka dalībniekiem ir arī iespēja izvēlēties piedēvēt kopīgos rezultātus 
kādam dalībniekam.

Grozījums Nr. 619
Teresa Riera Madurell

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

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot vai nav iespējams nodalīt šādu 
kopīgu rezultātu ar mērķi  iegūt un/vai 
uzturēt attiecīgo patenta aizsardzību vai 
jebkādas citas intelektuālā īpašuma 
tiesības, tiem ir kopīgas īpašumtiesības uz 
šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz 
nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot vai nav iespējams nodalīt šādu 
kopīgu izgudrojumu, projektu vai darbu 
ar mērķi pieprasīt, iegūt un/vai uzturēt 
attiecīgo patenta aizsardzību vai jebkādas 
citas intelektuālā īpašuma tiesības, tiem ir 
kopīgas īpašumtiesības uz šādiem 
rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz 
nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 621
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja nav iespējams 
nodalīt šādu kopīgu izgudrojumu, 
projektu vai darbu ar mērķi pieprasīt, 
iegūt un/vai uzturēt attiecīgo patenta 
aizsardzību vai jebkādas citas intelektuālā 
īpašuma tiesības, tiem ir kopīgas 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem. 
Kopīpašnieki noslēdz nolīgumu par 
attiecīgo kopīgo īpašumtiesību sadalījumu 
un izmantošanas nosacījumiem atbilstoši to 
pienākumiem saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tie var nolemt piedēvēt šo 
rezultātu īpašumtiesības kādam no 
dalībniekiem vai tiem var būt kopīgas 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem. 
Kopīgu īpašumtiesību gadījumā
kopīpašnieki noslēdz nolīgumu par 
attiecīgo kopīgo īpašumtiesību sadalījumu 
un izmantošanas nosacījumiem atbilstoši to 
pienākumiem saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 623
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki kopīgi rada
rezultātus un ja to attiecīgā ieguldījuma 
daļu darbā nav iespējams noskaidrot, tiem 
ir kopīgas īpašumtiesības uz šādiem 
rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz 
nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un/vai
izmantošanas nosacījumiem atbilstoši to 
pienākumiem saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 624
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki kopīgi rada
rezultātus un ja to attiecīgā ieguldījuma 
daļu darbā nav iespējams noskaidrot, tiem 
ir kopīgas īpašumtiesības uz šādiem 
rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz 
nolīgumu par to, kā sadalīt kopīgās 
īpašumtiesības, un/vai par izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 625
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs lietot kopīgā īpašumā esošo jauno 
zināšanu kopumu nekomerciāliem 
mērķiem, piemēram, iekšējai pētniecībai 
un mācībām, nesaņemot par to lietošanas 
atlīdzību, bez otra/pārējo kopīpašuma 
īpašnieka/īpašnieku iepriekšējas 
piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs izmantot kopīgi piederošos 
rezultātus, ko tas uzskata par noderīgiem 
iekšējai pētniecībai nekomerciāliem 
mērķiem, neekskluzīvā veidā un 
nesaņemot par to lietošanas atlīdzību, un 
izmantot komerciāliem mērķiem un
piešķirt neekskluzīvas licences trešām 
personām izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Or. en



PE492.788v01-00 28/123 AM\907844LV.doc

LV

Grozījums Nr. 627
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs izmantot tiem kopīgi piederošos 
rezultātus, tostarp — piešķirt 
neekskluzīvas licences trešām personām 
izmantošanai bez tiesībām piešķirt 
apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Or. en

Grozījums Nr. 628
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai, ieskaitot tiesības, 
bet bez tiesībām piešķirt apakšlicences.

Or. en

Pamatojums

Noteikumu projekts par kopīgām īpašumtiesībām, jo īpaši standarta kārtību, kurā paredz 
iepriekšēju paziņošanu un atlīdzību par neekskluzīvu licencēšanu par labu trešām personām 
radītu ievērojamus šķēršļus kopīgi piederoša intelektuālā īpašuma izmantošanai. Tādēļ 
izredzes uz „kopīgām īpašumtiesībām” atturētu no sadarbošanās pētniecībā. Tādēļ būtu 
jāatstāj dalībnieku ziņā lemt par to, kā panākt labāku vienošanos, balstoties uz tādu kārtību, 
kas veicina pētījumu rezultātu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Or. en

Grozījums Nr. 630
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) par to iepriekš brīdina pārējos 
kopīpašniekus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 631
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) par to iepriekš brīdina pārējos 
kopīpašniekus;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 632
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 633
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

(b) ja par neekskluzīvu licenču 
piešķiršanu trešām pusēm, lai tās varētu 
izmantot kopīgi piederošos rezultātus, 
kopīpašnieki pieprasa kompensāciju, šī 
kompensācija ir taisnīga un pamatota.



AM\907844LV.doc 31/123 PE492.788v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

(b) ar taisnīgiem un pamatotiem 
nosacījumiem

Or. en

Grozījums Nr. 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Neatkarīgi no šā panta 1., 2. un 
3. punkta noteikumiem dalībnieki var 
vienoties par citu kārtību, kas reglamentē 
rezultātu īpašumtiesības.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums dos zināmas elastības iespējas partneriem, kuri var vienoties par īpašiem 
noteikumiem attiecība uz rezultātu īpašumtiesībām. Tas ir jo īpaši svarīgi maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Ja kādam pasākumam nepieciešamas īpašas zināšanas vai tehnoloģija, kas ir 
viens no MVU galvenajiem „aktīviem”, šim MVU jāspēj saglabāt tirdzniecības tiesības 
attiecībā uz šo „aktīvu”, lai saglabātu savu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja rezultātus var izmantot komerciāliem 
vai rūpnieciskiem mērķiem, dalībnieks, 
kam pieder šādi rezultāti, izvērtē iespēju 
tos aizsargāt un, ja tas ir iespējams un ir 
pamatoti, ņemot vērā apstākļus, pienācīgi 
aizsargā tos uz atbilstošu laikposmu un ar 
atbilstošu teritoriālo segumu, pienācīgi 
ņemot vērā savas likumīgās intereses un 
pārējo darbības dalībnieku likumīgās un jo 
īpaši komerciālās intereses.

1. Ja rezultātus var izmantot komerciāliem 
vai rūpnieciskiem mērķiem, dalībnieks, 
kam pieder šādi rezultāti, var izvērtēt
iespēju tos aizsargāt un, ja tas ir iespējams 
un ir pamatoti, ņemot vērā apstākļus, var
pienācīgi aizsargāt tos uz piemērotu
laikposmu un ar atbilstošu teritoriālo 
segumu, pienācīgi ņemot vērā sabiedrības 
intereses, savas likumīgās intereses un 
pārējo darbības dalībnieku likumīgās un jo 
īpaši komerciālās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja rezultātus var izmantot komerciāliem 
vai rūpnieciskiem mērķiem, dalībnieks, 
kam pieder šādi rezultāti, izvērtē iespēju 
tos aizsargāt un, ja tas ir iespējams un ir 
pamatoti, ņemot vērā apstākļus, pienācīgi 
aizsargā tos uz atbilstošu laikposmu un ar 
atbilstošu teritoriālo segumu, pienācīgi 
ņemot vērā savas likumīgās intereses un 
pārējo darbības dalībnieku likumīgās un jo 
īpaši komerciālās intereses.

1. Ja rezultātus var izmantot — vai ir 
pamatoti domājams, ka tos var 
izmantot — komerciāliem vai 
rūpnieciskiem mērķiem, dalībnieks, kam 
pieder šādi rezultāti, izvērtē iespēju tos 
aizsargāt un, ja tas ir iespējams un ir 
pamatoti, ņemot vērā apstākļus, pienācīgi 
aizsargā tos uz atbilstošu laikposmu un ar 
atbilstošu teritoriālo segumu, pienācīgi 
ņemot vērā savas likumīgās intereses un 
pārējo darbības dalībnieku likumīgās un jo 
īpaši komerciālās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī 
vai asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūra vārdā var pārņemt īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem un veikt pasākumus, 
kas vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūras vārdā var pārņemt 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem un 
veikt pasākumus, kas vajadzīgi to 
atbilstošai aizsardzībai, ņemot vērā 
sabiedrības intereses, un maksimālai 
izplatīšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 640
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
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Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūra vārdā var pārņemt īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem un veikt pasākumus, 
kas vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

Komisija ar šī dalībnieka atļauju, kuram 
pieder īpašumtiesības, Savienības vai 
finansēšanas struktūras vārdā var pārņemt 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem un 
veikt pasākumus, kas vajadzīgi to 
atbilstošai aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūra vārdā var pārņemt īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem un veikt pasākumus, 
kas vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas vai rūpnieciskas
izmantošanas neiespējamību, un ja vien 
dalībnieks nav iecerējis tos nodot tālāk 
citai dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētai juridiskai vienībai, lai tās 
aizsargātu, tas informē Komisiju vai 
finansēšanas struktūru pirms jebkuras šādu 
rezultātu izplatīšanas. Komisija Savienības 
vai finansēšanas struktūra vārdā var 
pārņemt īpašumtiesības uz šādiem 
rezultātiem un veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Jean-Pierre Audy

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

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūra vārdā var pārņemt īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem un veikt pasākumus, 
kas vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas vai rūpnieciskas
izmantošanas neiespējamību, un ja vien 
dalībnieks nav iecerējis tos nodot tālāk 
citai dalībvalstī vai asociētā valstī 
reģistrētai juridiskai vienībai, lai tās 
aizsargātu, tas informē Komisiju vai 
finansēšanas struktūru pirms jebkuras šādu 
rezultātu izplatīšanas. Komisija Savienības 
vai finansēšanas struktūra vārdā var 
pārņemt īpašumtiesības uz šādiem 
rezultātiem un veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi to atbilstošai aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja tas 
pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts būtisks 
kaitējums tā likumīgajām interesēm. Šos 
rezultātus nedrīkst nekādā veidā izplatīt, 
kamēr Komisija vai finansēšanas struktūra 
nav pieņēmusi lēmumu vai nolēmusi, ka tā 
pārņems īpašumtiesības, un nav veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi aizsardzības 
nodrošināšanai. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja tas 
pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts būtisks 
kaitējums tā likumīgajām interesēm. Šos 
rezultātus nedrīkst nekādā veidā izplatīt, 
kamēr Komisija vai finansēšanas struktūra 
nav pieņēmusi lēmumu, vai tā pārņems 
īpašumtiesības, un nav veikusi attiecīgus
pasākumus aizsardzības nodrošināšanai.
Dotācijas nolīgumā nosaka termiņus šajā
saistībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 644
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja tas 
pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts būtisks 
kaitējums tā likumīgajām interesēm. Šos 
rezultātus nedrīkst nekādā veidā izplatīt, 
kamēr Komisija vai finansēšanas struktūra
nav pieņēmusi lēmumu vai nolēmusi, ka tā 
pārņems īpašumtiesības, un nav veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi aizsardzības 
nodrošināšanai. Dotācijas nolīgumā
nosaka termiņus šajā saistībā.

Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja tas 
pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts būtisks 
kaitējums tā likumīgajām interesēm. Šos 
rezultātus nedrīkst nekādā veidā izplatīt, 
kamēr Komisija vai finansēšanas struktūra 
nav pieņēmusi lēmumu vai nolēmusi, ka tā 
pārņems īpašumtiesības, un nav veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi aizsardzības 
nodrošināšanai. Dotācijas nolīguma 
paraugā nosaka termiņus šajā saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas 
izmantošanas neiespējamību, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas 
var turpināt vai pagarināt aizsardzību, 
pārņemot īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Dalībnieks var nepiekrist tikai 
tad, ja tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
interesēm. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas 
izmantošanas neiespējamību piecu gadu 
laikā pēc darbības pabeigšanas, tas 
informē Komisiju vai finansēšanas 
struktūru, kas ar šā dalībnieka atļauju, 
kuram pieder īpašumtiesības, var turpināt 
vai pagarināt aizsardzību, pārņemot 
īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Komisija vai finansēšanas 
struktūra pieņem šo lēmumu 45 dienu 
laikā. Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja 
tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
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interesēm. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas 
izmantošanas neiespējamību, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas 
var turpināt vai pagarināt aizsardzību, 
pārņemot īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Dalībnieks var nepiekrist tikai 
tad, ja tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
interesēm. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas 
var turpināt vai pagarināt aizsardzību, 
pārņemot īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Dalībnieks var nepiekrist tikai 
tad, ja tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
interesēm. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

Or. en

Pamatojums

Iemesli, kādēļ dalībnieks ir paredzējis nepiemērot aizsardzību vai nepieprasīt aizsardzības 
pagarinājumu, nav saistīti ar to, kādēļ lai Komisija vai finansēšanas struktūra nolemtu 
turpināt vai neturpināt (vai pagarināt / nepagarināt) aizsardzību.

Grozījums Nr. 647
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas 
izmantošanas neiespējamību, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas 
var turpināt vai pagarināt aizsardzību, 
pārņemot īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Dalībnieks var nepiekrist tikai 
tad, ja tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
interesēm. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas 
izmantošanas neiespējamību, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas 
var turpināt vai pagarināt aizsardzību, 
pārņemot īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Dalībnieks var nepiekrist tikai 
tad, ja tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
interesēm. Dotācijas nolīguma paraugā
nosaka termiņus šajā saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 648
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus turpmākā pētniecībā vai 
komerciālos nolūkos, nodrošina, lai tos 
izmantotu cita juridiska vienība šādiem 
nolūkiem, jo īpaši veicot rezultātu 
tālāknodošanu un licencēšanu saskaņā ar 
41. pantu.

1. Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus turpmākā pētniecībā vai 
komerciālos nolūkos, nodrošina, lai tos 
izmantotu cita juridiska vienība šādiem 
nolūkiem, jo īpaši veicot rezultātu 
tālāknodošanu un licencēšanu saskaņā ar
41. pantu. To varētu paveikt, piemēram, ar 
tādām darbībām kā standartizācija.

Or. en

Pamatojums

Standartizācijai ir svarīga loma pētniecības rezultātu izplatīšanā, un tādēļ uz to būtu 
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nepārprotami jānorāda.

Grozījums Nr. 649
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus turpmākā pētniecībā vai
komerciālos nolūkos, nodrošina, lai tos 
izmantotu cita juridiska vienība šādiem 
nolūkiem, jo īpaši veicot rezultātu 
tālāknodošanu un licencēšanu saskaņā ar 
41. pantu.

1. Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus, vai nodrošina, lai tos izmantotu 
cita juridiska vienība šādiem nolūkiem, jo 
īpaši veicot rezultātu tālāknodošanu un 
licencēšanu saskaņā ar 41. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu iekļauj pilnīgāku definīciju jēdzienam „izmantot” 2. pantā attiecībā uz 
visiem šiem dalības noteikumiem.

Grozījums Nr. 650
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus turpmākā pētniecībā vai 
komerciālos nolūkos, nodrošina, lai tos 
izmantotu cita juridiska vienība šādiem 
nolūkiem, jo īpaši veicot rezultātu 
tālāknodošanu un licencēšanu saskaņā ar 
41. pantu.

1. Katrs dalībnieks, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, dara visu 
iespējamo, lai izmantotu tam piederošos 
rezultātus turpmākā pētniecībā, izstrādē, 
inovācijās vai komerciālos nolūkos, 
nodrošina, lai tos izmantotu cita juridiska 
vienība šādiem nolūkiem, jo īpaši veicot 
rezultātu tālāknodošanu un licencēšanu 
saskaņā ar 41. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 651
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izmantošanas pienākumus. Visus šādus 
papildu pienākumus norāda darba 
programmā vai darba plānā.

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izmantošanas pienākumus. Visus šādus 
papildu pienākumus norāda darba 
programmā vai darba plānā. Ja darba 
programma ir vērsta uz to, lai risinātu 
lielas sociālas problēmas (veselība, 
klimats, bioloģiskā daudzveidība), 
rezultātu izmantošana, tālāknodošana un 
licencēšana notiek saskaņā ar 
„Licencēšanas ar globālu piekļuvi” 
principiem, lai nodrošinātu maksimālu 
guvumu no inovatīviem risinājumiem tā, 
lai tas vislabāk kalpotu sabiedrībai, un 
veicinātu pētījumu rezultātu pieejamību 
attiecībā uz tiem, kurus šie rezultāti skar.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot visus ierobežojumus, ko 
piemēro intelektuālā īpašuma, drošības 
noteikumu vai likumīgu komerciālo 
interešu aizsardzības dēļ, katrs dalībnieks, 
izmantojot atbilstošus līdzekļus, izplata sev 
piederošos rezultātus pēc iespējas drīzāk. 
Dotācijas nolīgumā var noteikt termiņus 

2. Ievērojot visus ierobežojumus, ko 
piemēro intelektuālā īpašuma, drošības 
noteikumu vai likumīgu komerciālo 
interešu aizsardzības dēļ, katrs dalībnieks, 
izmantojot atbilstošus līdzekļus, izplata sev 
piederošos rezultātus pēc iespējas drīzāk. 
Dotācijas nolīgumā var noteikt termiņus 
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šajā saistībā. šajā saistībā. Lielu sabiedrības problēmu 
jomā (veselība, klimats, bioloģiskā 
daudzveidība) rezultātu licencēšana 
trešām pusēm parasti tiek veikta bez 
ieņēmuma nosacījumiem, lai dotu 
tūlītējas konkurences iespējas, šādi 
veicinot globālu piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 653
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izplatīšanas pienākumus.

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izplatīšanas pienākumus. Visus šādus 
papildu pienākumus norāda darba 
programmā vai darba plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve 
šādiem rezultātiem, jo īpaši ERC 
progresīvās pētniecības vai citās 

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko
publikāciju starpniecību veicina atvērtu 
piekļuvi.
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atbilstošās jomās.

Or. en

Pamatojums

Parasti nodrošina atvērtu piekļuvi pētījumu publikācijām, finansējot izmaksas, ko rada 
bezmaksas piekļuve tiešsaistē šīm publikācijām. Taču atvērtā piekļuve aprobežojas ar 
pētījumu  publikācijām. Informāciju par piekļuvi un atvērtu piekļuvi rezultātiem referenta 
ziņojuma projekta grozījumā Nr. 85.

Grozījums Nr. 655
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Šāda kārtība ir 
automātiska, paredzot nodrošināt bez 
maksas publisku piekļuvi tiešsaistē ES 
finansētu pētījumu publikācijām pēc 
iespējas drīz un katrā ziņā sešu mēnešu 
laikā pēc to nākšanas klajā zinātniskā 
žurnālā. Visas izmaksas par šādas 
piekļuves nodrošināšanu sedz no ES 
līdzekļiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās, 
piemēram, gadījumos, kad būtiski 
apsvērumi izriet no sabiedrības interesēm, 
pētījumu rezultātus sabiedrības veselības 
jomā dara brīvi pieejamus.

Or. es
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Pamatojums

Bezmaksas publisku piekļuvi tiešsaistē nodrošina ES pētījumu publikācijām pēc iespējas drīz 
un katrā ziņā sešu mēnešu laikā pēc to nākšanas klajā zinātniskā žurnālā.

Grozījums Nr. 656
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā
paredzētajiem noteikumiem un
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

Atvērtu piekļuvi attiecībā uz izplatīšanu ar 
zinātnisko publikāciju starpniecību 
piemēro kā standarta politiku, izņemot 
gadījumus, ja tas ir pietiekami pamatots 
un paredzēts citādi dotācijas nolīgumā
paredzētajos noteikumos un nosacījumos.
Standarta modelis ir Savienības pilsoņu 
un uzņēmumu publiska bezmaksas 
tiešsaistes piekļuve Savienības finansētu 
pētījumu publikācijām sešu mēnešu laikā 
pēc publicēšanas zinātniski rediģētā 
žurnālā. Jebkādas atvērtās piekļuves
maksas, ja tādas piemēro, tiek segtas no 
attiecīgā Savienības finansējuma. 
Jānostiprina digitālo infrastruktūru un 
reģistru nozīme un darbība, lai padarītu 
redzamākus un izplatītu 
„Apvārsnis 2020” pētījumu rezultātus. 
Attiecībā uz citu rezultātu, tostarp 
zinātnisko datu, izplatīšanu dotācijas 
nolīgumā var paredzēt noteikumus un 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem piešķirama 
atvērta piekļuve šādiem rezultātiem, jo 
īpaši ERC progresīvās pētniecības vai citās 
atbilstošās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību kā standarta 
politiku piemēro atvērtu piekļuvi ar mērķi 
nodrošināt publisku bezmaksas tiešsaistes 
piekļuvi Savienības finansētu pētījumu 
publikācijām pēc iespējas drīz un katrā 
ziņā sešu mēnešu laikā pēc publicēšanas 
zinātniski rediģētā žurnālā atbilstoši 
dotācijas nolīgumā paredzētajiem 
noteikumiem un nosacījumiem. Attiecībā 
uz citu rezultātu, tostarp zinātnisko datu, 
izplatīšanu dotācijas nolīgumā paredz
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās sabiedrības interešu
jomās kā sabiedrības veselības, vides vai 
citas nozīmīgas sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve 
šādiem rezultātiem, jo īpaši ERC 
progresīvās pētniecības vai citās 

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu ir
dotācijas nolīguma paraugs.
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atbilstošās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību kā standarta 
politiku piemēro atvērtu piekļuvi ar mērķi 
nodrošināt publisku bezmaksas tiešsaistes 
piekļuvi Savienības finansētu pētījumu 
publikācijām sešu mēnešu laikā pēc to 
publicēšanas zinātniski rediģētā žurnālā
atbilstoši dotācijas nolīgumā paredzētajiem 
noteikumiem un nosacījumiem. Attiecībā 
uz citu rezultātu, tostarp zinātnisko datu, 
izplatīšanu dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta digitāla
piekļuve šādiem rezultātiem, jo īpaši ERC 
progresīvās pētniecības vai citās atbilstošās 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 660
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 

Attiecībā uz izplatīšanu ar tādu zinātnisko 
publikāciju starpniecību, kurās ir 
aprakstīti, interpretēti vai analizēti dati, 
zināšanas vai informācija, kā radīšana ir 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 



PE492.788v01-00 46/123 AM\907844LV.doc

LV

tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

finansējuma piešķiršanas tiešs rezultāts, 
var piemērot ilgtspējīgu atvērtu piekļuvi 
atbilstoši dotācijas nolīgumā paredzētajiem 
noteikumiem un nosacījumiem. Attiecībā 
uz citu rezultātu, tostarp zinātnisko datu, 
izplatīšanu dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama ilgtspējīga atvērta 
piekļuve šādiem rezultātiem, jo īpaši ERC 
progresīvās pētniecības vai citās atbilstošās 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Antonio Cancian

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem, jo īpaši ERC progresīvās 
pētniecības vai citās atbilstošās jomās.

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu 
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem piešķirama atvērta piekļuve šādiem 
rezultātiem. Atvērtu piekļuvi pētījumu 
rezultātiem ierobežo, lai nodrošinātu 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, 
jo īpaši attiecībā uz trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikumi satur pārvaldības plānu 
attiecībā uz datu apmaiņu, lai 
nodrošinātu, ka datus, kas izriet no 
pētniecības, pārvalda un pēc iespējas plaši 
dara pieejamus, lai dotu maksimālu 
labumu sabiedrībai, vienlaikus atzīstot, ka 
datu apmaiņā vienmēr ņem vērā datu 
ilgtermiņa vērtības celšanos, kam var būt 
nepieciešams ierobežots laikposms 
pētījumu rezultātu ekskluzīvai 
izmantošanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikumi satur pārvaldības plānu 
attiecībā uz datu un citu rezultātu 
apmaiņu, lai nodrošinātu, ka tos pēc 
iespējas plaši dara pieejamus, vienlaikus 
atzīstot, ka ir nepieciešams ierobežots 
laikposms pētījumu rezultātu ekskluzīvai 
izmantošanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atvērtu piekļuvi pētījumu publikācijām, 
kas publicētas pēc tam, kad projekts ir 
beidzies, atbalsta ar vienreizēju 
maksājumu, kas jāveic projekta beigās.

Or. en

Pamatojums

Tā kā publicēšanas darbības bieži vien netiek izvērstas, līdz nav pabeigts konkrētais projekts 
(kurā izplatīšanas darbību segtu projekta finansējums), ir jānodrošina līdzekļi, lai segtu 
izplatīšanas izmaksas un izmaksas par atvērto piekļuvi pēc projekta pabeigšanas. Lai 
izvairītos no sarežģītas kompensāciju sistēmas, par vislabāk piemēroto izvēles iespēju tā 
sasniegšanai uzskata vienotu maksājumu, kas jāveic projekta beigās.

Grozījums Nr. 665
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pienācīgi pārvaldīt un darīt 
pieejamu atvērtu pieeju pētījumu datiem, 
Komisija izveido un pārvalda atvērtas 
piekļuves tiešsaistes Eiropas Pētniecības 
bibliotēku

Or. en

Grozījums Nr. 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš 
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brīdina pārējos dalībniekus. Pēc 
brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 
iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus šajā saistībā.

brīdina pārējos dalībniekus, ja vien 
konsorcija nolīgumā nav noteikts citādi. 
Pēc brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 
iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus šajā saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš 
brīdina pārējos dalībniekus. Pēc 
brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 
iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus šajā saistībā.

Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš 
brīdina pārējos dalībniekus. Pēc 
brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 
iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā nosaka
termiņus šajā saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Jean-Pierre Audy

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

Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš 
brīdina pārējos dalībniekus. Pēc 
brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 
iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus šajā saistībā.

Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš 
brīdina pārējos dalībniekus. Pēc 
brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 
iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīguma paraugā
nosaka termiņus šajā saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Attiecībā uz rezultātu izplatīšanu 
konsorcija nolīgumā paredz noteikumus 
un nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
piešķirama atvērta piekļuve rezultātiem, jo 
īpaši ERC progresīvās pētniecības vai 
citās atbilstošās jomās.

Or. en(Atsaucoties uz grozījumu Nr. 86; PE489.632v01-00)

Pamatojums

Ja par rezultātu izplatīšanu vienojas konsorcija nolīgumā, nevis dotācijas nolīgumā, tas ļauj 
konsorcija partneriem veidot nolīgumus par rezultātu izplatīšanu tā, lai pielāgotos to 
īpašajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 670
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Darbības norises laikā un vienu gadu 
pēc tās pabeigšanas katrs dalībnieks pēc 
Komisijas pieprasījuma ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 671
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, ziņojumus 
dara publiski pieejamus.

Or. en
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Grozījums Nr. 672
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, ziņojumus 
dara publiski pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Piekļuve patentu pieteikumiem, 
standartiem, publikācijām vai jebkādiem 
citiem izplatīšanas līdzekļiem (arī 
elektroniskajiem), kas saistīti ar attiecīgā 
pētījuma rezultātiem, jānodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā jebkuram citam 
pilsonim.

Or. es

Pamatojums

Piekļuvi jebkura pētījuma rezultātiem, kas veikts „Apvārsnis 2020” ietvaros, nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā jebkurai citai personai.
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Grozījums Nr. 674
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Lai panāktu efektīvāku un 
produktīvāku rezultātu izplatīšanu un to 
potenciāla pilnu izmantošanu sabiedrības 
labā, veicina iesaistīšanos zinātnisko 
aprindu un pilsoņu, pilsoniskās 
sabiedrības, pilsētu, vietējo, reģionālo un 
valsts iestāžu, rūpniecības un citu 
ekonomikas jomas ieinteresēto personu 
starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 675
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Visus patenta pieteikumus, standartus, 
publikācijas vai jebkurus citus 
izplatīšanas līdzekļus (arī elektroniskus), 
kas attiecas uz rezultātiem, tādā pašā 
mērā kā pārējiem dara pieejamus 
personām ar invaliditāti un nodrošina 
viņu piekļuvi tiem.

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.
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Grozījums Nr. 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Visus patenta pieteikumus, standartus, 
publikācijas vai jebkurus citus 
izplatīšanas līdzekļus (arī elektroniskus), 
kas attiecas uz rezultātiem, tādā pašā 
mērā kā pārējiem dara pieejamus 
personām ar invaliditāti un nodrošina 
viņu piekļuvi tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem, 
dalībnieks, kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, iepriekš brīdina šādus citus 
dalībniekus, sniedzot arī pietiekamu 
informāciju par paredzamo jauno rezultātu 
īpašnieku, lai pārējie dalībnieki varētu 
izanalizēt iecerētās tālāknodošanas ietekmi 
uz to piekļuves tiesību iespējamo 
izmantošanu.

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem vai 
līgumsaistībām uzņēmumu apvienošanas 
un pārņemšanas gadījumā, ja citiem 
dalībniekiem joprojām ir tiesības piekļūt 
nododamajiem rezultātiem, dalībnieks, 
kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, iepriekš brīdina šādus citus 
dalībniekus, sniedzot arī pietiekamu 
informāciju par paredzamo jauno rezultātu 
īpašnieku, lai pārējie dalībnieki varētu 
izanalizēt iecerētās tālāknodošanas ietekmi 
uz to piekļuves tiesību iespējamo 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem, 
dalībnieks, kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, iepriekš brīdina šādus citus 
dalībniekus, sniedzot arī pietiekamu 
informāciju par paredzamo jauno rezultātu 
īpašnieku, lai pārējie dalībnieki varētu 
izanalizēt iecerētās tālāknodošanas ietekmi 
uz to piekļuves tiesību iespējamo 
izmantošanu.

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem, ja vien 
konsorcija nolīgumā nav paredzēts citādi,
dalībnieks, kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, iepriekš brīdina šādus citus 
dalībniekus, sniedzot arī pietiekamu 
informāciju par paredzamo jauno rezultātu 
īpašnieku, lai pārējie dalībnieki varētu 
izanalizēt iecerētās tālāknodošanas ietekmi 
uz to piekļuves tiesību iespējamo 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem, 
dalībnieks, kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, iepriekš brīdina šādus citus 
dalībniekus, sniedzot arī pietiekamu 
informāciju par paredzamo jauno rezultātu 
īpašnieku, lai pārējie dalībnieki varētu 
izanalizēt iecerētās tālāknodošanas ietekmi 
uz to piekļuves tiesību iespējamo 

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem vai viņi 
joprojām var pieprasīt piekļuves tiesību 
piešķiršanu, dalībnieks, kurš ir iecerējis 
veikt rezultātu tālāknodošanu, iepriekš 
brīdina šādus citus dalībniekus, sniedzot arī 
pietiekamu informāciju par paredzamo 
jauno rezultātu īpašnieku, lai pārējie
dalībnieki varētu izanalizēt iecerētās 



PE492.788v01-00 56/123 AM\907844LV.doc

LV

izmantošanu. tālāknodošanas ietekmi uz to piekļuves 
tiesību iespējamo izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc brīdinājuma saņemšanas dalībnieks 
var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu, ja tas pierāda, ka iecerētā 
tālāknodošana nelabvēlīgi ietekmētu tā 
piekļuves tiesību izmantošanu. Tādā 
gadījumā tālāknodošanu nedrīkst veikt, 
kamēr nav panākta vienošanās starp 
attiecīgajiem dalībniekiem. Dotācijas 
nolīgumā var noteikt termiņus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Savu rezultātu tālāknodošanas gadījumā pietiek ar pienākumu nodrošināt otras puses 
potenciālas piekļuves tiesības, un tādēļ nav nepieciešamas tiesības iebilst. Iebildumu iespēja 
var izraisīt bloķēšanu, un tādēļ tā būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst pret īpašumtiesību tālāknodošanu, ja 
tas pierāda, ka iecerētā tālāknodošana 
nelabvēlīgi ietekmētu tā piekļuves tiesību 

Pēc brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst pret īpašumtiesību tālāknodošanu, ja 
tas pierāda, ka iecerētā tālāknodošana 
nelabvēlīgi ietekmētu tā piekļuves tiesību 
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izmantošanu. Tādā gadījumā 
tālāknodošanu nedrīkst veikt, kamēr nav 
panākta vienošanās starp attiecīgajiem 
dalībniekiem. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus.

izmantošanu. Tādā gadījumā 
tālāknodošanu nedrīkst veikt, kamēr nav 
panākta vienošanās starp attiecīgajiem 
dalībniekiem. Dotācijas nolīgumā nosaka 
saprātīgus termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieks var — bez nepieciešamības 
lūgt pārējo dalībnieku atļauju, bet ar 
nosacījumu, ka pārējie dalībnieki tiek 
informēti rakstiski un ka saņemošā puse 
rakstiski apņemas pakļauties saistībām, 
kas izriet no dotāciju nolīguma un 
konsorcija nolīguma, — piešķirt savas 
jaunās zināšanas:
a) savām meitasstruktūrām;
b) ikvienai pusei, kas iegūst visus tā 
aktīvus vai ievērojamu to daļu; vai 
c) ikvienai struktūrai, kas ir tā pēctece, 
kas izriet no apvienošanās vai puses 
konsolidācijas ar šādām struktūrām.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums novērsīs nevajadzīgu birokrātiju apvienošanās vai pārņemšanas gadījumā. Ja 
pārņēmējs piekrīt uzņemties visas tiesības un visus pienākumus, kas izriet no sākotnējā 
līguma, nav vajadzības pieprasīt, lai rakstiski piekrišanu paustu visi partneri (kas radītu ļoti 
būtiskas aizkavēšanās, jo īpaši projektos, kur ir daudz dalībnieku).

Grozījums Nr. 683
Antonio Cancian
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Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek 
izpildītas visas papildu izmantošanas 
saistības, dalībnieks, kam pieder rezultāti, 
var piešķirt licences vai citādi piešķirt to
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem, tiek izpildītas visas 
papildu izmantošanas saistības un rezultāti 
tiek nodoti tālāk juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī,
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt
rezultātu izmantošanas tiesības jebkurai 
juridiskai vienībai, tostarp uz ekskluzīva 
pamata. Ja dalībnieks vēlas nodot tālāk 
rezultātus juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, šis 
dalībnieks lūdz atļauju visiem pārējiem 
darbības dalībniekiem. Ja dalībnieki vēlas 
izmantot rezultātus, piemērojot ekskluzīva 
statusa shēmu, tie norāda to savā 
iesniegtajā priekšlikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to 
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to 
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata. Ja 
dalībniekam piederošus rezultātus var 
izmantot, lai risinātu lielas sociālas 
problēmas (veselība, klimats, bioloģiskā 
daudzveidība),un šis dalībnieks nodod 
tālāk tiesības citai pusei, šī tālāknodošana 
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tiek veikta saskaņā ar „Licencēšanas ar 
globālu piekļuvi” principiem, t.i., tādā 
veidā, kas nodrošina maksimālu guvumu 
no rezultātiem un samazina šķēršļus 
turpmākajai inovācijai. 

Or. en

Grozījums Nr. 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to 
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to 
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai. Iespējai piešķirt licences uz 
ekskluzīva pamata ir izņēmuma raksturs, 
un tai nevajadzētu nonākt pretrunā ar 
rezultātu maksimālas izplatīšanas un 
izmantošanas mērķi. To nosacījumus 
paredz dotāciju nolīgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības,
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien dalībnieks, 
kam pieder rezultāti, izpilda visas papildu 
izmantošanas saistības, šis dalībnieks var 
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piešķirt licences vai citādi piešķirt to
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

piešķirt licences vai citādi piešķirt
rezultātu izmantošanas tiesības jebkurai 
juridiskai vienībai, tostarp uz ekskluzīva 
pamata. Ekskluzīvas licences attiecībā uz 
rezultātiem var piešķirt, ja visi dalībnieki 
rakstveidā apliecina atteikšanos no savām 
piekļuves tiesībām.

Or. de

Pamatojums

Skaidri jānoteic, ka ekskluzīvas tiesības var piešķirt vienīgi ar nosacījumu, ka visi pārējie 
dalībnieki parakstās zem atteikšanās apliecinājuma.

Grozījums Nr. 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības,
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien dalībnieks, 
kam pieder rezultāti, izpilda visas papildu 
izmantošanas saistības, šis dalībnieks var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt
rezultātu izmantošanas tiesības jebkurai 
juridiskai vienībai, tostarp uz ekskluzīva 
pamata. Ekskluzīvas licences attiecībā uz 
rezultātiem var piešķirt, ja visi dalībnieki 
rakstveidā apliecina atteikšanos no savām 
piekļuves tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts būtu jāprecizē, lai izvairītos no pārpratumiem. Citādi punktu var izlasīt nozīmē, ka 
licencēšanu var veikt tikai tad, ja visi dalībnieki izpilda savas izmantošanas saistības. Šķiet, 
ka pārējo partneru tiesību nodrošināšana nesader ar ekskluzīvu licencēšanu; tādēļ būtu 
jāprecizē, ka tādā gadījumā noteikti nepieciešama atteikšanās.
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Grozījums Nr. 688
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības,
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien dalībnieks, 
kam pieder rezultāti, izpilda visas papildu 
izmantošanas saistības, šis dalībnieks var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt
rezultātu izmantošanas tiesības jebkurai 
juridiskai vienībai, tostarp uz ekskluzīva 
pamata. Ekskluzīvas licences attiecībā uz 
rezultātiem var piešķirt, ja visi dalībnieki 
rakstveidā apliecina atteikšanos no savām 
piekļuves tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad ir jāprecizē, ka ekskluzīvu licenci var piešķirt tikai tad, ja visi 
dalībnieki atsakās no tiesībām uz iepriekš uzkrātajām zināšanām / rezultātiem, uz ko attiecas 
licence.

Grozījums Nr. 689
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tā 
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 
tālāknodošana neatbilst Savienības 

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tā 
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 
tālāknodošana neatbilst Savienības 
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konkurētspējas palielināšanas interesēm vai 
nav saderīga ar ētikas principiem vai 
drošības apsvērumiem.

konkurētspējas palielināšanas interesēm vai 
nav saderīga ar ētikas principiem vai 
drošības apsvērumiem, vai var traucēt 
piekļuvi rezultātā iegūtiem produktiem 
tādā veitā, kas kaitē sabiedrības interesēm 
(proti, tādu jaunu zaļu un medicīnas
teniskas gadījumā, kas ļauj glābt 
dzīvības).

Or. en

Grozījums Nr. 690
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tā
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 
tālāknodošana neatbilst Savienības 
konkurētspējas palielināšanas interesēm vai 
nav saderīga ar ētikas principiem vai 
drošības apsvērumiem.

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, dotāciju nolīgumā var 
paredzēt, ka Komisija vai finansēšanas 
struktūra, vai jebkurš darbības dalībnieks
var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tas
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 
tālāknodošana neatbilst Savienības 
konkurētspējas palielināšanas interesēm vai 
nav saderīga ar ētikas principiem vai 
drošības apsvērumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu tālāk nodot rezultātus juridiskām vienībām, kas reģistrētas ārpus 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dalības valstīm vai ar to saistītajām valstīm, būtu 
nepieciešama iepriekšēja atļauja no darbības dalībniekiem, lai novērstu, ka jebkāda 
dalībnieka iepriekšējās zināšanas, kas gūtas no izstrādātiem datiem, tiek tālāk nodotas 
uzņēmumiem ārpus ES. Šis pasākums palīdz saglabāt un nodrošināt ES konkurētspēju.
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Grozījums Nr. 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas trešā valstī, kura nav saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja tā 
uzskata, ka šāda piešķiršana vai 
tālāknodošana neatbilst Savienības 
konkurētspējas palielināšanas interesēm vai 
nav saderīga ar ētikas principiem vai 
drošības apsvērumiem.

3. Attiecībā uz rezultātiem, ko rada 
dalībnieki, kuri ir saņēmuši Savienības 
finansējumu, Komisija vai finansēšanas 
struktūra var iebilst pret īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešām personām, kas 
reģistrētas Savienībā vai trešā valstī, kura 
nav saistīta ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, ja tā uzskata, ka šāda 
piešķiršana vai tālāknodošana neatbilst 
Savienības konkurētspējas palielināšanas 
interesēm vai nav saderīga ar ētikas 
principiem vai drošības apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos gadījumos īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu neveic, ja vien Komisija vai 
finansēšanas struktūra nepārliecinās, ka 
tiks veikti atbilstoši drošības pasākumi.

Šādos gadījumos īpašumtiesību 
tālāknodošanu vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu neveic, ja vien Komisija vai 
finansēšanas struktūra, vai darbības 
dalībnieks nepārliecinās, ka tiks veikti 
atbilstoši drošības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 693
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
paredz, ka Komisija vai finansēšanas 
struktūra ir iepriekš jābrīdina par jebkuru 
šādu īpašumtiesību tālāknodošanu vai 
ekskluzīvas licences piešķiršanu. Dotācijas 
nolīgumā nosaka termiņus.

Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
paredz, ka Komisija vai finansēšanas 
struktūra, vai darbības dalībnieks ir 
iepriekš jābrīdina par jebkuru šādu 
īpašumtiesību tālāknodošanu vai 
ekskluzīvas licences piešķiršanu. Modeļa
dotācijas nolīgumā nosaka termiņus.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu tālāk nodot rezultātus juridiskām vienībām, kas reģistrētas ārpus 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dalības valstīm vai ar to saistītajām valstīm, būtu 
nepieciešama iepriekšēja atļauja no darbības dalībniekiem, lai novērstu, ka jebkāda 
dalībnieka iepriekšējās zināšanas, kas gūtas no izstrādātiem datiem, tiek tālāk nodotas 
uzņēmumiem ārpus ES. Šis pasākums palīdz saglabāt un nodrošināt ES konkurētspēju.

Grozījums Nr. 694
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
paredz, ka Komisija vai finansēšanas 
struktūra ir iepriekš jābrīdina par jebkuru 
šādu īpašumtiesību tālāknodošanu vai 
ekskluzīvas licences piešķiršanu. Dotācijas 
nolīgumā nosaka termiņus.

Attiecīgā gadījumā dotācijas nolīgumā 
paredz, ka Komisija vai finansēšanas 
struktūra, vai darbības dalībnieks ir 
iepriekš jābrīdina par jebkuru šādu 
īpašumtiesību tālāknodošanu vai 
ekskluzīvas licences piešķiršanu. Dotācijas 
nolīgumā nosaka termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 695
Bernd Lange
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Regulas priekšlikums
41. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
Ja pētījumu veic jomā, kas attiecas uz 
sabiedrības veselību, publisko pētījumu 
rezultātu licencēšanu veic saistībā ar 
nosacījumu par globālu piekļuvi 
attiecīgajām zālēm, diagnozēm un 
procedūrām.

Or. de

Pamatojums

Publisko pētījumu rezultātiem vajadzētu būt pieejamiem ikvienam. Tādēļ būtu jāņem vērā 
sociālais labums Eiropas pētniecības kontekstā līdzās zinātniskajai izcilībai. Šeit ietilpst arī 
globāla piekļuve vitāli svarīgām zālēm.

Grozījums Nr. 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieki jebkādā veidā rakstveida 
nolīgumā norāda iepriekš uzkrātās 
zināšanas attiecībā uz savu darbību.

Dalībnieki jebkādā veidā rakstveida 
nolīgumā norāda iepriekš uzkrātās 
zināšanas, kas nepieciešamas to darbībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
43. pants – - 1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Principi, kas reglamentē piekļuves 
tiesības, ka noteikts šajā pantā, ir 
obligātais  priekšnoteikuma minimums, 
ko var paplašināt pēc visu konkrētas 
darbības dalībnieku ieskatiem un viņiem 
vienojoties.

Or. fr

Grozījums Nr. 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā.

1. Ja dalībnieki nav vienojušies citādi,
jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā un saņem to tieši no tā 
dalībnieka, kuram pieder rezultāti vai 
iepriekšējās zināšanas.

Atteikšanos no piekļuves tiesībām var 
veikt tikai katrā gadījumā atsevišķi pēc 
tam, kad ir radīts konkrēts rezultāts vai 
iepriekšējas zināšanas, ja vien dalībnieki 
nav iepriekš vienojošies citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 1. Jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
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tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā.

tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā. Atteikšanos no piekļuves 
tiesībām var veikt tikai katrā gadījumā 
atsevišķi pēc tam, kad ir radīts konkrēts 
rezultāts vai iepriekšējas zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, lai uz partneriem netiktu izdarīts spiediens parakstīt vispārējas 
atteikšanās no tiesībām konsorcija nolīgumā.

Grozījums Nr. 700
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā.

1. Ja dalībnieki nav vienojušies citādi,
jebkuru pieprasījumu atļaut piekļuves 
tiesību izmantošanu vai pieteikumu par 
atteikšanos no šādām tiesībām iesniedz 
rakstveidā.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien to rezultātu vai iepriekš uzkrāto 
zināšanu īpašnieks, attiecībā uz kuru tiek 
prasītas piekļuves tiesības, iepriekš nav 
vienojies citādi, piekļuves tiesības neietver 
tiesības piešķirt apakšlicenci.

svītrots



PE492.788v01-00 68/123 AM\907844LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībnieki, kas piedalās vienā un tajā 
pašā darbībā, pirms to pievienošanās 
dotācijas nolīgumam informē cits citu par 
visiem tiesiskajiem ierobežojumiem, ko 
piemēro, piešķirot piekļuvi to iepriekš 
uzkrātajām zināšanām. Jebkurš nolīgums, 
ko dalībnieks noslēdz vēlāk saistībā ar 
iepriekš uzkrātām zināšanām, nodrošina 
iespēju izmantot jebkuras piekļuves 
tiesības.

3. Dalībnieki, kas piedalās vienā un tajā 
pašā darbībā, pirms to pievienošanās 
dotācijas nolīgumam informē cits citu par 
visiem tiesiskajiem ierobežojumiem, ko 
piemēro, piešķirot piekļuvi to iepriekš 
uzkrātajām zināšanām. Jebkurš nolīgums, 
ko dalībnieks noslēdz vēlāk saistībā ar 
iepriekš uzkrātām zināšanām, nodrošina 
iespēju izmantot jebkuras piekļuves 
tiesības. Komisiju vai finansēšanas iestādi 
informē par ierobežojumiem, pirms tiek 
noslēgts dotāciju nolīgums, un tā izvērtē 
šādu ierobežojumu ietekmi uz konkrētā 
projekta darbības mērķu sasniegšanu.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ļautu novērst to, ka piekļuves tiesību izņēmumu sarakstā tiktu ietverti elementi, 
kas ir nepieciešami darbības mērķu sasniegšanai. No otras puses, izņēmumi ir nepieciešami 
gadījumos, kad uz iepriekš uzkrātajām zināšanām daļēji attiecas ar trešām personām noslēgti 
nolīgumi (piemēram, neatklāšanas nolīgumi vai vienošanās par materiāla nodošanu) un 
licences.

Grozījums Nr. 703
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekļuves tiesību nolūkā taisnīgi un 
pamatoti nosacījumi var būt nosacījumi, 

svītrots
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kam nepiemēro autoratlīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šī daļa būtu jāsvītro, jo tā var radīt pārpratumus, tādēļ ka „autoratlīdzības nepiemērošana” 
ir tikai viens aspekts taisnīgos un saprātīgos nosacījumos.

Grozījums Nr. 704
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekļuves tiesību nolūkā taisnīgi un 
pamatoti nosacījumi var būt nosacījumi, 
kam nepiemēro autoratlīdzību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. definīcijas iekļaušanu 2. pantā attiecībā uz jēdziemu „taisnīgi un saprātīgi nosacījumi”.

Grozījums Nr. 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šāda piekļuve dalībniekam ir vajadzīga, 
lai tas varētu veikt savu darbu atbilstoši 
darbībai.

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 706
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šāda piekļuve dalībniekam ir vajadzīga, lai 
tas varētu veikt savu darbu atbilstoši
darbībai.

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šādi rezultāti dalībniekam ir vajadzīgi, lai 
tas varētu veikt savu darbu atbilstoši 
darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 707
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šāda piekļuve dalībniekam ir vajadzīga, lai 
tas varētu veikt savu darbu atbilstoši 
darbībai.

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šādi rezultāti dalībniekam ir vajadzīgi, lai 
tas varētu veikt savu darbu atbilstoši 
darbībai.

Or. en

Pamatojums

Tiesības uz „piekļuvi” aizstāj ar „rezultātiem” vai „iepriekš uzkrātajām zināšanām”, jo, lai 
pamatotu piekļuves tiesības, ir nepieciešami rezultāti vai iepriekš uzkrātās zināšanas.

Grozījums Nr. 708
Jean-Pierre Audy

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

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šāda piekļuve
dalībniekam ir vajadzīga, lai tas varētu 
veikt savu darbu atbilstoši darbībai, un 
ievērojot jebkurus ierobežojumus atbilstoši 
43. panta 3. punktam.

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šādas iepriekš 
uzkrātās zināšanas dalībniekam ir 
vajadzīgas, lai tas varētu veikt savu darbu 
atbilstoši darbībai, un ievērojot jebkurus 
ierobežojumus atbilstoši 43. panta 
3. punktam.

Or. en

Pamatojums

Tiesības uz „piekļuvi” aizstāj ar „rezultātiem” vai „iepriekš uzkrātajām zināšanām”, jo, lai 
pamatotu piekļuves tiesības, ir nepieciešami rezultāti vai iepriekš uzkrātās zināšanas.

Grozījums Nr. 709
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šāda piekļuve
dalībniekam ir vajadzīga, lai tas varētu 
veikt savu darbu atbilstoši darbībai, un 
ievērojot jebkurus ierobežojumus atbilstoši 
43. panta 3. punktam.

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šādas iepriekš 
uzkrātās zināšanas dalībniekam ir 
vajadzīgas, lai tas varētu veikt savu darbu 
atbilstoši darbībai, un ievērojot jebkurus 
ierobežojumus atbilstoši 43. panta 
3. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Vicky Ford

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

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šāda piekļuve dalībniekam ir vajadzīga, lai 
tas varētu izmantot savus rezultātus.

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šādi rezultāti dalībniekam ir vajadzīgi, lai 
tas varētu izmantot pats savus rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas veiktas skaidrības nolūkā.

Grozījums Nr. 711
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šāda piekļuve dalībniekam ir vajadzīga, lai 
tas varētu izmantot savus rezultātus.

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
šādi rezultāti dalībniekam ir vajadzīgi, lai 
tas varētu izmantot pats savus rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts grozīt formulējumu, lai vairāk orientētos uz pētniecību un inovācijām un tuvinātos 
zinātnieku lietotajai valodai — kopdarbības projektā diskusija notiek par to, ko dalībnieki 
vēlas kopīgi sasniegt, kādi patenti / dati / utt. viņiem būs tam nepieciešami un kā viņi izmantos 
rezultātus. Diskusija pati par sevi nav par piekļuves tiesību piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Grozījums Nr. 712
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vienošanās šādu piekļuvi piešķir ar Ja nav bijusi citāda vienošanās, šādu 
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taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem. piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vienošanās šādu piekļuvi piešķir ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem.

Ja nav bijusi citāda vienošanās, šādu 
piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts grozīt formulējumu, lai vairāk orientētos uz pētniecību un inovācijām un tuvinātos 
zinātnieku lietotajai valodai — kopdarbības projektā diskusija notiek par to, ko dalībnieki 
vēlas kopīgi sasniegt, kādi patenti / dati / utt. viņiem būs tam nepieciešami un kā viņi izmantos 
rezultātus. Diskusija pati par sevi nav par piekļuves tiesību piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Grozījums Nr. 714
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vienošanās šādu piekļuvi piešķir ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem.

Šādas piekļuves tiesības pēc vienošanās 
piešķir saskaņā ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem vai bez 
autoratlīdzības.

Or. en

Pamatojums

Dalībniekiem būtu jāspēj brīvi lemt par nosacījumiem attiecība uz piekļuvi pētījumu 



PE492.788v01-00 74/123 AM\907844LV.doc

LV

rezultātiem. Tie var būt taisnīgi un pamatoti vai arī paredzēt autoratlīdzības nepiemērošanu.

Grozījums Nr. 715
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šāda piekļuve
dalībniekam ir vajadzīga, lai tas varētu 
izmantot savus rezultātus, un ievērojot 
jebkurus ierobežojumus atbilstoši 43. panta 
3. punktam.

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šādas iepriekš 
uzkrātas zināšanas dalībniekam ir 
vajadzīgas, lai tas varētu izmantot pats
savus rezultātus, un ievērojot jebkurus 
ierobežojumus atbilstoši 43. panta 
3. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šāda piekļuve
dalībniekam ir vajadzīga, lai tas varētu 
izmantot savus rezultātus, un ievērojot 
jebkurus ierobežojumus atbilstoši 43. panta 
3. punktam.

2. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka iepriekš 
uzkrātajām zināšanām, ja šādas iepriekš 
uzkrātas zināšanas dalībniekam ir 
vajadzīgas, lai tas varētu izmantot pats
savus rezultātus, un ievērojot jebkurus 
ierobežojumus atbilstoši 43. panta 
3. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts grozīt formulējumu, lai vairāk orientētos uz pētniecību un inovācijām un tuvinātos 
zinātnieku lietotajai valodai — kopdarbības projektā diskusija notiek par to, ko dalībnieki 
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vēlas kopīgi sasniegt, kādi patenti / dati / utt. viņiem būs tam nepieciešami un kā viņi izmantos 
rezultātus. Diskusija pati par sevi nav par piekļuves tiesību piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Grozījums Nr. 717
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vienošanās šādu piekļuvi piešķir ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem.

Ja nav bijusi citāda vienošanās, šādu 
piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vienošanās šādu piekļuvi piešķir ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem.

Ja nav bijusi citāda vienošanās, šādu 
piekļuvi piešķir ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts grozīt formulējumu, lai vairāk orientētos uz pētniecību un inovācijām un tuvinātos 
zinātnieku lietotajai valodai — kopdarbības projektā diskusija notiek par to, ko dalībnieki 
vēlas kopīgi sasniegt, kādi patenti / dati / utt. viņiem būs tam nepieciešami un kā viņi izmantos 
rezultātus. Diskusija pati par sevi nav par piekļuves tiesību piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Grozījums Nr. 719
Vicky Ford

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

3. Arī saistītai juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī, ir 
tiesības piekļūt rezultātiem vai iepriekš 
uzkrātām zināšanām ar tādiem pašiem
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šāda piekļuve ir 
vajadzīga, lai izmantotu rezultātus, ko 
radījis dalībnieks, ar kuru šāda vienība ir 
saistīta.

3. Arī saistītai juridiskai vienībai ir tiesības 
piekļūt rezultātiem vai iepriekš uzkrātām 
zināšanām ar taisnīgiem un sapratīgiem
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šādi rezultāti vai
uzkrātas zināšanas ir vajadzīgas, lai 
izmantotu rezultātus, ko radījis dalībnieks, 
ar kuru šāda vienība ir saistīta. Šādu 
piekļuvi pieprasa un saņem tieši no tā 
dalībnieka, kuram pieder uzkrātās 
zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Šis ierobežojums attiecībā uz „dalībvalsti vai asociēto valsti” varētu kavēt rezultātu 
izmantošanu un neatspoguļo pētniecības globālo raksturu. Pēdējie minētie ierosinājumi ir 
vajadzīgi uzraudzības nolūkā, ņemot vērā paplašinātās piekļuves tiesības „saistītajām 
struktūrām” pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” (kas vairs nav pamatoti gadījumos, kad 
saistītajai struktūrai pieder rezultāts).

Grozījums Nr. 720
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Arī saistītai juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī, ir 
tiesības piekļūt rezultātiem vai iepriekš 
uzkrātām zināšanām ar tādiem pašiem
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šāda piekļuve ir 
vajadzīga, lai izmantotu rezultātus, ko 
radījis dalībnieks, ar kuru šāda vienība ir 
saistīta.

3. Saskaņā ar 43. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem arī saistītai 
juridiskai vienībai, kas reģistrēta dalībvalstī 
vai asociētā valstī, ir tiesības piekļūt 
rezultātiem un iepriekš uzkrātām 
zināšanām ar taisnīgiem un saprātīgiem
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šādi rezultāti vai 
uzkrātās zināšanas ir vajadzīgas, lai 
izmantotu rezultātus, ko radījis dalībnieks, 
ar kuru šāda vienība ir saistīta.

Or. en
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Pamatojums

Lielākas skaidrības labad "tādus pašus nosacījumus" aizstāj ar"taisnīgiem un saprātīgiem 
nosacījumiem". Ir arī vēlams norādīt, ka piekļuves tiesības saistītajām struktūrām ir 
jāpieprasa un jāsaņem no tā dalībnieka, kuram pieder uzkrātās zināšanas / rezultāti, tā lai 
viņš var nodrošināt to izsekojamību (atbilstoši 43. panta 1. punkta a) apakšpunktam).

Grozījums Nr. 721
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Prasību piešķirt piekļuvi saskaņā ar 1., 2. 
un 3. punktu var iesniegt ne vēlāk kā viena 
gada laikā pēc darbības beigām. Tomēr 
dalībnieki var vienoties par citu termiņu.

4. Prasību piešķirt piekļuves tiesības
saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu var iesniegt 
ne vēlāk kā viena gada laikā pēc darbības 
beigām vai pēc tam, kad beigusies tā 
dalībnieka dalība darbībā, kurš tās 
pieprasa. Tomēr dalībnieki var vienoties 
par citu termiņu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums risina īpašo situāciju, kad dalībnieki aiziet no darbības pirms tās pabeigšanas.

Grozījums Nr. 722
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Prasību piešķirt piekļuvi saskaņā ar 1., 2. 
un 3. punktu var iesniegt ne vēlāk kā viena 
gada laikā pēc darbības beigām. Tomēr 
dalībnieki var vienoties par citu termiņu.

4. Prasību piešķirt piekļuves tiesības
saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu var iesniegt 
ne vēlāk kā viena gada laikā pēc darbības 
beigām vai pēc tam, kad beigusies tā 
dalībnieka dalība darbībā, kurš tās 
pieprasa. Tomēr dalībnieki var vienoties 
par citu termiņu.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums risina īpašo situāciju, kad dalībnieki aiziet no darbības pirms tās pabeigšanas.

Grozījums Nr. 723
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46. pants svītrots
Savienības un dalībvalstu piekļuves 
tiesības
1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai.
Šādu piekļuvi piešķir, nepieprasot 
autoratlīdzību.
2. Attiecībā uz darbībām pasākuma 
“Droša sabiedrība” ar īpašo mērķi 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros Savienības iestādēm 
un struktūrām, kā arī dalībvalstu valsts 
iestādēm savas ar šo jomu saistītās 
politikas vai programmu izstrādes, 
īstenošanas un uzraudzības nolūkos ir 
tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Neatkarīgi no 43. panta 
2. punkta šādas piekļuves tiesības ietver 
tiesības atļaut trešām personām izmantot 
rezultātus publiskā iepirkumā spēju 
attīstīšanas gadījumā jomās, kurās ir ļoti 
ierobežots tirgus lielums un pastāv tirgus 
neveiksmes risks, un ja pastāv 
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dominējošas sabiedrības intereses.
Šādu piekļuvi piešķir bez autoratlīdzības, 
izņemot izmantošanai publiskā iepirkumā, 
ja to piešķir ar taisnīgiem un pamatotiem 
nosacījumiem, par kuriem jāvienojas. 
Nosakot taisnīgus un pamatotus 
nosacījumus, pilnībā ņem vērā Savienības 
finansējumu, kas saņemts rezultātu 
radīšanā. Attiecībā uz klasificētu 
informāciju piemēro Komisijas 
noteikumus par drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai.

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai un 
neietver tiesības izsniegt apakšlicences.
Savienība sniedz pietiekamus 
pierādījumus īpašniekam dalībniekam, ka 
piekļuves tiesības sekmēs Savienības 
politikas vai programmu izstrādi, 
īstenošanu un uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.
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Grozījums Nr. 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai.

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Piekļuves tiesības attiecībā 
uz rezultātiem nepaplašina uz dalībnieka 
uzkrātajām zināšanām pat tādā gadījumā, 
kad uzkrātās zināšanas ir vajadzīgas 
rezultāta izmantošanai. Šādas piekļuves 
tiesības ir ierobežotas līdz nekomerciālai 
un ar konkurenci nesaistītai izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai.

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 727
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu piekļuvi piešķir, nepieprasot 
autoratlīdzību.

Šādu piekļuvi piešķir atbilstoši 
nosacījumiem, par kuriem vienojas.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinājuši DESCA koordinatori.

Grozījums Nr. 728
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma 
“Droša sabiedrība” ar īpašo mērķi 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros Savienības iestādēm 
un struktūrām, kā arī dalībvalstu valsts 
iestādēm savas ar šo jomu saistītās 
politikas vai programmu izstrādes, 
īstenošanas un uzraudzības nolūkos ir 
tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Neatkarīgi no 43. panta 
2. punkta šādas piekļuves tiesības ietver 
tiesības atļaut trešām personām izmantot 
rezultātus publiskā iepirkumā spēju 
attīstīšanas gadījumā jomās, kurās ir ļoti
ierobežots tirgus lielums un pastāv tirgus 
neveiksmes risks, un ja pastāv 
dominējošas sabiedrības intereses.

svītrots

Šādu piekļuvi piešķir bez autoratlīdzības, 
izņemot izmantošanai publiskā iepirkumā, 
ja to piešķir ar taisnīgiem un pamatotiem 
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nosacījumiem, par kuriem jāvienojas. 
Nosakot taisnīgus un pamatotus 
nosacījumus, pilnībā ņem vērā Savienības 
finansējumu, kas saņemts rezultātu 
radīšanā. Attiecībā uz klasificētu 
informāciju piemēro Komisijas 
noteikumus par drošību.

Or. en

Pamatojums

DESCA koordinatori ierosināja to svītrot, jo potenciālais slogs piekļuves tiesībām, kāds būtu 
rezultātiem, atturētu no turpmākām izmantošanas darbībām vai tās kavētu, un arī tādēļ, ka 
nav laika ierobežojuma un dalībniekiem vajadzētu gadiem ilgi sekot līdzi iespējamiem 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 729
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma “Droša 
sabiedrība” ar īpašo mērķi “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī 
dalībvalstu valsts iestādēm savas ar šo 
jomu saistītās politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Neatkarīgi no 43. panta 
2. punkta šādas piekļuves tiesības ietver 
tiesības atļaut trešām personām izmantot 
rezultātus publiskā iepirkumā spēju 
attīstīšanas gadījumā jomās, kurās ir ļoti 
ierobežots tirgus lielums un pastāv tirgus 
neveiksmes risks, un ja pastāv dominējošas 
sabiedrības intereses.

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma “Droša 
sabiedrība” ar īpašo mērķi “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros un
pasākuma „Veselība, demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājība” pīlāra 
„Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros Savienības iestādēm un 
struktūrām, kā arī dalībvalstu valsts 
iestādēm savas ar šo jomu saistītās 
politikas vai programmu izstrādes, 
īstenošanas un uzraudzības nolūkos ir 
tiesības piekļūt tāda dalībnieka rezultātiem, 
kas ir saņēmis Savienības finansējumu. 
Neatkarīgi no 43. panta 2. punkta šādas 
piekļuves tiesības ietver tiesības atļaut 
trešām personām izmantot rezultātus 
publiskā iepirkumā spēju attīstīšanas 
gadījumā jomās, kurās ir ļoti ierobežots 
tirgus lielums un pastāv tirgus neveiksmes 
risks, un ja pastāv dominējošas sabiedrības 
intereses.
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Or. en

Pamatojums

Svarīgu sabiedrības interešu dēļ ES būtu nepieciešama piekļuve pētījumu rezultātiem, ko tā 
finansējusi darbībās, kas saistītas ar sociālu problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 730
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma “Droša 
sabiedrība” ar īpašo mērķi “Visiem 
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros Savienības iestādēm un 
struktūrām, kā arī dalībvalstu valsts 
iestādēm savas ar šo jomu saistītās 
politikas vai programmu izstrādes, 
īstenošanas un uzraudzības nolūkos ir 
tiesības piekļūt tāda dalībnieka rezultātiem, 
kas ir saņēmis Savienības finansējumu.
Neatkarīgi no 43. panta 2. punkta šādas 
piekļuves tiesības ietver tiesības atļaut 
trešām personām izmantot rezultātus 
publiskā iepirkumā spēju attīstīšanas 
gadījumā jomās, kurās ir ļoti ierobežots 
tirgus lielums un pastāv tirgus neveiksmes 
risks, un ja pastāv dominējošas sabiedrības 
intereses.

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma ar 
īpašo mērķi “Sabiedrības problēmu 
risināšana” ietvaros Savienības iestādēm 
un struktūrām, kā arī dalībvalstu valsts 
iestādēm savas ar šo jomu saistītās 
politikas vai programmu izstrādes, 
īstenošanas un uzraudzības nolūkos ir 
tiesības piekļūt tāda dalībnieka rezultātiem, 
kas ir saņēmis Savienības finansējumu.
Neatkarīgi no 43. panta 2. punkta šādas 
piekļuves tiesības ietver tiesības atļaut 
trešām personām izmantot rezultātus 
publiskā iepirkumā spēju attīstīšanas 
gadījumā jomās, kurās pastāv tirgus 
neveiksmes risks, vai ja pastāv 
dominējošas sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma “Droša 
sabiedrība” ar īpašo mērķi “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī 
dalībvalstu valsts iestādēm savas ar šo 
jomu saistītās politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Neatkarīgi no 43. panta 
2. punkta šādas piekļuves tiesības ietver 
tiesības atļaut trešām personām izmantot 
rezultātus publiskā iepirkumā spēju 
attīstīšanas gadījumā jomās, kurās ir ļoti 
ierobežots tirgus lielums un pastāv tirgus 
neveiksmes risks, un ja pastāv dominējošas 
sabiedrības intereses.

2. Attiecībā uz darbībām pasākuma “Droša 
sabiedrība” ar īpašo mērķi “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī 
dalībvalstu valsts un reģionālajām
iestādēm savas ar šo jomu saistītās 
politikas vai programmu izstrādes, 
īstenošanas un uzraudzības nolūkos ir 
tiesības piekļūt tāda dalībnieka rezultātiem, 
kas ir saņēmis Savienības finansējumu. 
Neatkarīgi no 43. panta 2. punkta šādas 
piekļuves tiesības ietver tiesības atļaut 
trešām personām izmantot rezultātus 
publiskā iepirkumā spēju attīstīšanas 
gadījumā jomās, kurās ir ļoti ierobežots 
tirgus lielums un pastāv tirgus neveiksmes 
risks, un ja pastāv dominējošas sabiedrības 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 732
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. iedaļa – 1. nodaļa – 3. sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ĪPAŠI GADĪJUMI svītrots
Īpaši noteikumi
1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija 
sastāvā, klasificētu informāciju, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.
2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām 
atbalsta esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
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infrastruktūras lietotājiem.
3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.
4. Apmācības un mobilitātes darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus par saistībām, kas 
attiecas uz pētniekiem, kuri gūst labumu 
no darbības, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām un pārvedamības.
5. Koordinācijas un atbalsta darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, it sevišķi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.
6. Attiecībā uz MVU instrumentu un 
dotācijām, ko finansēšanas struktūras 
piešķir MVU, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.
7. Attiecībā uz EIT zināšanu un 
inovācijas kopienām dotācijas nolīgumā 
var iekļaut īpašus noteikumus, it sevišķi 
par īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. pants svītrots
Īpaši noteikumi
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1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija 
sastāvā, klasificētu informāciju, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.
2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām
atbalsta esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
infrastruktūras lietotājiem.
3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.
4. Apmācības un mobilitātes darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus par saistībām, kas 
attiecas uz pētniekiem, kuri gūst labumu 
no darbības, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām un pārvedamības.
5. Koordinācijas un atbalsta darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, it sevišķi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.
6. Attiecībā uz MVU instrumentu un 
dotācijām, ko finansēšanas struktūras 
piešķir MVU, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.
7. Attiecībā uz EIT zināšanu un 
inovācijas kopienām dotācijas nolīgumā 
var iekļaut īpašus noteikumus, it sevišķi 
par īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 734
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
47. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši noteikumi Īpaši noteikumi konkrētiem darbību 
veidiem

Or. en

Grozījums Nr. 735
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija sastāvā, 
klasificētu informāciju, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.

1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, un darbībām, 
ko pamato sabiedrības veselības 
apsvērumi, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
izmaiņām konsorcija sastāvā, klasificētu 
informāciju, rezultātu izmantošanu, 
izplatīšanu, nodošanu un licencēm.

Or. es

Pamatojums

Sabiedrības veselības apsvērumus iekļauj pie iemesliem, lai noteiktu īpašus noteikumus 
dotāciju nolīgumā attiecībā uz izplatīšanu, klasificētu informāciju, utt.

Grozījums Nr. 736
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija sastāvā, 
klasificētu informāciju, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.

1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
„Sociālo problēmu risināšanu" saistītus 
pasākumus, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
izmaiņām konsorcija sastāvā, klasificētu 
informāciju, rezultātu izmantošanu, 
izplatīšanu, nodošanu un licencēm.

Or. en

Grozījums Nr. 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām atbalsta 
esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
infrastruktūras lietotājiem.

2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām atbalsta 
esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras vai institūtus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus 
par infrastruktūras vai institūta lietojumu.

Or. de

Pamatojums

Šis īpašais noteikums jāattiecina uz institūtiem, kas ir nesen nodibināti kā daļa no 
"Apvārsnis 2020 " konkurences.

Grozījums Nr. 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām atbalsta
esošas vai jaunas pētniecības

2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām atbalsta
esošu vai jaunu pētniecības infrastruktūru 
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infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
infrastruktūras lietotājiem.

darbību, dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus par infrastruktūras 
lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai segtu daļēji darbības izmaksas Eiropas pētniecības infrastruktūrām ar lietotāju maksu, 
dažādos "Apvārsnis 2020" pīlāros būtu jāparedz finansēšana, lai pētniekiem kļūtu pieejamas 
infrastruktūras.

Grozījums Nr. 739
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.

3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā vai tādu darbību gadījumā, kas 
attiecas uz sociālo problēmu risināšanu 
kā daļa no sociālo uzdevumu ievirzes 
"veselības, demogrāfisko izmaiņu un 
labklājības" sadaļas, dotācijas nolīgumā 
var paredzēt īpašus noteikumus, jo īpaši 
par piekļuves tiesībām, pārnesamību un 
izplatīšanu attiecībā uz dalībniekiem, 
pētniekiem un jebkuru personu, kas saistīta 
ar darbību.

Or. es

Pamatojums

Iekļauj darbības, kas attiecas uz veselību, demogrāfiskām pārmaiņām un labklājību; dotāciju 
nolīgumos šādām darbībām var iekļaut īpašus noteikumus par izplatīšanu, klasificētu 
informāciju, utt.

Grozījums Nr. 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.

3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā vai pētniecības darbību 
gadījumā, kas risina sociālas problēmas,
dotācijas nolīgumā paredz īpašus 
noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 741
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.

3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā vai pētniecības darbību 
gadījumā pīlāra "Sociālo problemu 
risināšana" ietvaros dotācijas nolīgumā 
var paredzēt īpašus noteikumus, jo īpaši 
par piekļuves tiesībām, pārnesamību un 
izplatīšanu attiecībā uz dalībniekiem, 
pētniekiem un jebkuru personu, kas saistīta 
ar darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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



AM\907844LV.doc 91/123 PE492.788v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Tādu inovāciju gadījumā, kas ir 
visciešāk saistītas ar attīstības valstu 
vajadzībām, tostarp pasaules veselības 
jomā, Komisija dotācijas līgumā iekļauj 
licencēšanas nosacījumus, lai uzlabotu 
piekļuvi par pieejamu cenu biomedicīnas 
produktiem jaunattīstības valstīs, 
piemērojot „licencēšanas nosacījumu 
humānu izmantošanu”.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
47. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a. Tādu pētījumu gadījumā, kurā ir 
ievērojamas sabiedrības intereses (piem., 
pētījumi, kas satur potenciālu tālāk 
izstrādāt zāles, kas ir dzīvībai vitāli 
svarīgas, vakcīnas vai medicīnas 
diagnostiku) Licencēšana ar globālu 
piekļuvi (kā definēts 40. panta 1. punktā) 
garantē to, lai būtu izmaksu ziņā pieejama 
medicīniskā aprūpe visiem Savienības 
pilsoņiem, ka arī pacientiem valstīs ar 
zemiem un vidēja līmeņa ienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

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

47.a pants
Publiskā un privātā sektora partnerības 

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 19. 
pantu pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020” var īstenot, izmantojot publiskā un 
privātā sektora partnerību, ja visi 
iesaistītie partneri apņemas atbalstīt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
attīstību un īstenošanu.
2. Publiskās un privātā sektora 
partnerības nosaka un īsteno atklātā un 
pārskatāmā veidā, pamatojoties uz 
neatkarīgu ekspertu novērtējumu, 
atbilstoši šīs regulas 37. pantam.
Novērtēšana notiek, pamatojoties uz 
šādiem kritērijiem:
a) Savienības līmenī īstenotas darbības 
pievienotā vērtība un publiskā-privātā 
sektora partnerības instrumenta 
pievienotā vērtība;
(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociālekonomiskajiem jautājumiem, 
definējot skaidrus un izmērāmus sociālos 
un konkurētspējas mērķus, tostarp darba 
vietu radīšanas un izglītības/apmācības 
mērķus, un atbildību par šo mērķu 
sasniegšanu;
3. Komisija var uzticēt budžeta 
īstenošanas uzdevumus publiskā un 
privātā sektora partnerībai ar nosacījumu, 
ka šādi kritēriji ir ievēroti un izklāstīti 
nolīgumā:
a) ilgtermiņa saistības, tostarp līdzsvarots 
ieguldījums, ko uzņēmušies visi partneri, 
pamatojoties uz vienotu redzējumu un 
skaidri definētiem mērķiem;
(b) iesaistīto resursu mērogs un spēja 
ieguldīt papildu līdzekļus pētniecībā un 
inovācijā;
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c) skaidri noteikti katra partnera 
uzdevumi un nolīgtie izpildes 
pamatrādītāji izvēlētajā periodā.
d) papildināmība ar pārējām 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
daļām un saskaņošana ar Savienības 
pētniecības un inovācijas stratēģisko 
programmu;
e) visas vērtību ķēdes visu ieinteresēto 
partneru iesaistīšanās partnerībā, 
ieskaitot tiešos lietotājus, MVU un 
pētniecības institūtus;
4. Noteikumi, kas reglamentē dalību un 
izplatīšanu, un priekšlikumu izvērtēšanas 
un atlases procedūras, kuros iesaistītas 
publiskā un privātā sektora partnerības, 
kas radītas vai finansētas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros, pilnībā atbilst 
Regulas (EU) Nr. [XX/XX[Finansu 
regula]] noteikumiem.
5. Savienības iesaistīšanās partnerībās var 
izpausties kādā no šīm formām:
a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, pilnībā 
ņemot vērā tās izmaksu un ieguvumu 
analīzes rezultātus, ko veic atbilstoši šā 
instrumenta paredzamās ietekmes 
novērtējumam, kā arī īstenojot 2. punktā 
noteiktos kritērijus; jaunās publiskā-
privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 187. 
pantu; un citās finansēšanas struktūrās, 
kas minētas 55. panta 1. punkta 
b apakšpunkta v vai vii sadaļā vai Regulā 
(ES) Nr. XX/XX [Finanšu regulā]. Šo 
partnerības veidu īsteno tikai tad, ja to 
pamato izvirzīto mērķu darbības joma un 
vajadzīgo resursu apjoms un ja citi 
partnerības veidi nepilda mērķus vai 
nerada nepieciešamo palielinošo 
momentu;
b) līgumiskas vienošanās noslēgšana 
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starp 1. punktā minētajiem partneriem, 
vienošanās dokumentā norādot 
partnerības mērķus, partneru attiecīgās 
saistības, galvenos darbības rādītājus un 
sasniedzamos rezultātus, tostarp 
identifikāciju tādām pētniecības un 
inovācijas darbībām, kam nepieciešams 
atbalsts no programmas “Apvārsnis 
2020”.

Or. de

Pamatojums

Publiskā-privātā sektora partnerības (PPP) jāveido tikai tad, ja publiskā-privātā sektora 
partnerībai kā instrumentam ir pievienotā vērtība (piemēram, attiecībā uz rūpniecības 
nozares līdzdalību, privāto līdzekļu piesaistīšanu vai konkurētspējas uzlabošanu visā vērtību 
ķēdē), salīdzinot ar citiem iespējamiem instrumentiem. Tādējādi tiek ņemta vērā šā veida 
pētījumu finansēšanas īpašais raksturs, neatstājot iespējas novirzēm no dalības noteikumiem. 
Tas atbilst centrālajai prasībai pēc vienkāršošanas.

Grozījums Nr. 745
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
47.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47.a pants
Ja pētījumu veic jomā, kas ir svarīga 
sabiedrības veselības saglabāšanai, 
dotācijas nolīgumā iekļauj noteikumus, 
kas ikvienam atvieglo piekļuvi pētījuma 
rezultātiem, izmantojot sociāli atbildīgas 
tehnoloģiju nodošanas stratēģijas.

Or. de

Pamatojums

Publisko pētījumu rezultātiem vajadzētu būt pieejamiem ikvienam. Tādēļ būtu jāņem vērā 
sociālais labums Eiropas pētniecības kontekstā līdzās zinātniskajai izcilībai. Šeit ietilpst arī 
globāla piekļuve vitāli svarīgām zālēm.
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Grozījums Nr. 746
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. pants svītrots
Prēmijas
Jebkuru prēmiju piešķir ar nosacījumu, 
ka dalībnieks uzņemas attiecīgos 
publicitātes pienākumus. Darba 
programmā vai darba plānā var noteikt 
īpašus pienākumus attiecībā uz pētījumu 
rezultātu izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un pieejamu un plašu 
piekļuvi tiem, pasūtījumu piešķiršanas 
nosacījumos paredz īpašus noteikumus 
par īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu, tostarp 
licencēšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 748
Ioannis A. Tsoukalas

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

Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un pieejamu un plašu 
piekļuvi tiem, pasūtījumu piešķiršanas 
nosacījumos paredz īpašus noteikumus, jo 
īpaši par īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējai iestādei pieder radītie 
rezultāti un dati, un tā piešķir  
neekskluzīvas licences piešķiršanu trešām 
pusēm, lai tās varētu izmantot rezultātus 
ar taisnīgiem un saprātīgiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 750
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
49. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkums, iepirkums
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums

Iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
un novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums

Or. en
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Pamatojums

Regulas 35. pantā ir teikts, ka ES finansējums var būt tikai kā iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā (PCP) vai novatorisku risinājumu publiskais iepirkums (PIS) 
un nav nepieciešams paredzēt intelektuālā īpašuma kārtību publiskajam iepirkumam, kas nav 
PCP vai PIS.

Grozījums Nr. 751
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots
Iepirkums, iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums
1. Rezultāti, kas radīti Komisijas veiktā 
iepirkumā, ir Savienības īpašums, ja vien 
uzaicinājumā iesniegt pieteikumus nav 
paredzēts citādi.
2. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
līgumos paredz īpašus noteikumus par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām un 
licencēšanu. Līgumslēdzējam, kas rada 
rezultātus iepirkumā 
pirmskomercializācijas posmā, pieder 
vismaz piesaistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
vismaz tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 
rezultātiem izmantošanai savām 
vajadzībām, kā arī tiesības piešķirt vai 
pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji 
piešķir neekskluzīvas licences trešām 
personām rezultātu izmantošanai ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 
bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 
līgumslēdzējs neveic rezultātu komerciālu 
izmantošanu noteiktajā termiņā pēc 
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iepirkuma pirmskomercializācijas posmā, 
kā noteikts līgumā, tas nodod tālāk visas 
īpašumtiesības uz rezultātiem 
līgumslēdzējām iestādēm.
3. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu līgumos var paredzēt īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, 
piekļuves tiesībām un licencēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots
Iepirkums, iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu publiskais 
iepirkums
1. Rezultāti, kas radīti Komisijas veiktā 
iepirkumā, ir Savienības īpašums, ja vien 
uzaicinājumā iesniegt pieteikumus nav 
paredzēts citādi.
2. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
līgumos paredz īpašus noteikumus par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām un 
licencēšanu. Līgumslēdzējam, kas rada 
rezultātus iepirkumā 
pirmskomercializācijas posmā, pieder 
vismaz piesaistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
vismaz tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 
rezultātiem izmantošanai savām 
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vajadzībām, kā arī tiesības piešķirt vai 
pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji 
piešķir neekskluzīvas licences trešām 
personām rezultātu izmantošanai ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 
bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 
līgumslēdzējs neveic rezultātu komerciālu 
izmantošanu noteiktajā termiņā pēc 
iepirkuma pirmskomercializācijas posmā, 
kā noteikts līgumā, tas nodod tālāk visas 
īpašumtiesības uz rezultātiem 
līgumslēdzējām iestādēm.
3. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu līgumos var paredzēt īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, 
piekļuves tiesībām un licencēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rezultāti, kas radīti Komisijas veiktā 
iepirkumā, ir Savienības īpašums, ja vien 
uzaicinājumā iesniegt pieteikumus nav 
paredzēts citādi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas 35. pantā ir teikts, ka ES finansējums var būt tikai kā iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā (PCP) vai novatorisku risinājumu publiskais iepirkums (PIS) 
un nav nepieciešams paredzēt intelektuālā īpasuma kārtību publiskajam iepirkumam, kas nav 
PCP vai PIS.
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Grozījums Nr. 754
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Izgudrotājs joprojām ir rezultātu 
īpašnieks, un līgumslēdzējām iestādēm 
piešķir lietotāja tiesības pašu 
izmantošanai, kā arī izmantošanas 
tiesības.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka intelektuālā īpašuma radītājs ir tā īpašnieks, ir parastā prakse publiskajā iepirkumā, 
un tam jāpaliek kā likumam neatkarīgi no instrumenta finansēšanas līmeņa (dotācija, 
iepirkums, PCP vai novatoriska risinājuma pasūtījums). ES īpašumtiesībām jābūt tikai 
izņēmuma gadījumā un gadījumā, ja radītājs nevar izmantot rezultātus.

Grozījums Nr. 755
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Tomēr rezultātu izmantošanu, ko veic 
trešā puse, kā to paredz noteikumi par 
dalību un izplatīšanu, tiek ierobežota, lai 
apmierinātu Savienības nepieciešamības 
vai attiecīgo dalībvalstu nepieciešamības, 
izslēdzot jebkādu komerciālu 
izmantošanu, ko veiktu trešā puse. 
Īpašnieks var atteikt šādu tiesību 
koncesiju trešām pusēm gadījumos, kad 
tas kaitē viņa leģitīmajām interesēm.

Or. en
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Pamatojums

Ierobežota rezultātu izmantošana, kurā būtu jāņem vērā Savienības nepieciešamība, 
nodrošinot īpašnieka leģitīmās intereses.

Grozījums Nr. 756
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
IIIa sadaļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa sadaļa
Īpaši noteikumi

Or. en

Grozījums Nr. 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants
Iepirkums, iepirkums 

pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu iepirkums

Iepirkums, iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu iepirkums
1. Jebkuram iepirkumam, ko Komisija 
veic kopā ar dalībvalstīm, piemēro 
publiskā iepirkuma noteikumus, kas 
izklāstīti Regulā (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] un Regulā (ES) Nr. 
XX/XX [Deleģētā regula].
2. Savienības finansējums var izpausties 
kā iepirkums pirmskomercializācijas 
posmā vai novatorisku risinājumu 
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iepirkums, ko veic Komisija vai attiecīgā 
finansēšanas struktūra savā vārdā vai 
kopā ar līgumslēdzējām iestādēm no 
dalībvalstīm vai asociētām valstīm.
Iepirkuma procedūrās:
a) ievēro pārredzamības, 
nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, 
pareizas finanšu pārvaldības, 
proporcionalitātes principus un 
konkurences noteikumus, kā arī 
Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 
2009/81/EK, ja tās ir piemērojamas;
b) var paredzēt īpašus nosacījumus, 
piemēram, iepirkto darbību izpildes vietu 
iepirkumā pirmskomercializācijas posmā 
ierobežot ar dalībvalstu un to valstu 
teritoriju, kas asociētas ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja to 
pienācīgi attaisno darbības mērķi;
c) var atļaut vairāku līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu vienā un tajā pašā 
procedūrā (“daudzkārtēji 
ārpakalpojumi”);
d) paredz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu tam pretendentam vai 
pretendentiem, kuru piedāvājums ir 
ekonomiski visizdevīgākais. Ekonomiski 
visizdevīgākais piedāvājums no 
līgumslēdzējas iestādes perspektīvas tiek 
noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu. Minētie kritēriji papildus 
cenai vai izmaksām ietver citus kritērijus, 
kas saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu, kā: kvalitāte, ieskaitot 
tehniskos nopelnus. estētiskās un 
funkcionālās īpašības, pieejamība, dizains 
visiem lietotājiem, vides īpašības un 
novatoriskais raksturs, tostarp papildu 
novatoriski risinājumi, kas papildina 
minimālās obligātās prasības, ko paredz 
līguma paziņojumā, aprakstošajā 
dokumentā vai uzaicinājumā apstiprināt 
intereses;
3. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
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izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
līgumos paredz īpašus noteikumus par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām un 
licencēšanu. Līgumslēdzējam, kas rada 
rezultātus iepirkumā 
pirmskomercializācijas posmā, pieder 
vismaz piesaistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
vismaz tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 
rezultātiem izmantošanai savām 
vajadzībām, kā arī tiesības piešķirt vai 
pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji 
piešķir neekskluzīvas licences trešām 
personām rezultātu izmantošanai ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 
bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 
līgumslēdzējs neveic rezultātu komerciālu 
izmantošanu noteiktajā termiņā pēc 
iepirkuma pirmskomercializācijas posmā, 
kā noteikts līgumā, tas nodod tālāk visas 
īpašumtiesības uz rezultātiem 
līgumslēdzējām iestādēm.
4. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu līgumos var paredzēt īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, 
piekļuves tiesībām un licencēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 758
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants
Balvas
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1. Savienības finansējumu var piešķirt 
balvu veidā, kā definēts Regulas (ES) Nr. 
XX/XX [Finanšu regula] [VII sadaļā]. 
Balvu izmantošana ir ieteicama, taču tās 
neaizstāj pienācīgi strukturētu 
finansējumu.
2. Konkursa noteikumus nosaka darba 
programmā.
3. Konkursa noteikumos obligāti jāietver 
dalības nosacījumi, piešķiršanas kritēriji, 
tostarp priekšlikumu iesniegšanas un 
piešķiršanas termiņš, balvas apmērs un 
maksāšanas kārtība.
Balvas nevar piešķirt tiešā veidā bez 
konkursa, un informāciju par to 
piešķiršanu publicē katru gadu.
4. Konkursa dalībniekus vērtē ekspertu 
grupa, pamatojoties uz publicētajiem 
noteikumiem dalībai konkursā.
Pēc tam atbildīgais kredītrīkotājs piešķir 
balvas, pamatojoties uz novērtējumu, ko 
sniedz ekspertu grupa, kura ir brīva izlemt 
par balvu piešķiršanas ieteikšanu atkarīgi 
no attiecīgā dalībnieka kvalitātes 
novērtējuma.
5. Balvas summa nav saistīta ar 
izmaksām, kas radušās saņēmējam.
6. Ja, ieviešot darbību vai darba 
programmu, Savienības dotācijas 
saņēmējam jāpiešķir balvas trešām 
personām, šis saņēmējs var piešķirt šādas 
balvas, ja minimālie konkursa noteikumi 
ir definēti dotācijas lēmumā vai nolīgumā 
starp saņēmēju un Komisiju, izslēdzot 
jebkādus citus apsvērumus.
7. Attiecībā uz rezultātu izplatīšanu ir 
spēkā šīs regulas III sadaļa. Visas papildu 
saistības attiecībā uz rezultātu izplatīšanu 
vai izmantošanu norāda konkursa 
noteikumos.
8. Ja balva netiek piešķirta termiņā, kas 
noteikts konkursa noteikumos, 
konkursam iedalītie līdzekļi tiek piešķirti 
no jauna tajā pašā nolūkā saskaņā ar 
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Regulu (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Pārcelts šeit no 34. un 48. panta. Regulas 3.–6. punkts ietver formulējumu, kā pašreiz 
norādīts Finanšu regulas projektā, ko joprojām apspriež trīspusējā dialogā, un pēc projekta 
pieņemšanas formulējums var būt anulēts. Regulas 7. punktu papildina ar izšķirošiem 
noteikumiem par IĪ tiesībām un rezultātu izplatīšanu. Regulas 8. punktā nodrošina, ka 
līdzekļi, kas iedalīti saskaņā ar pamatprogrammu “APVĀRSNIS 2020”, paliek RDI budžetā, 
jo īpaši gadījumā, ja jaunais stimulēšanas balvu instruments nenodrošina vēlamos rezultātus.

Grozījums Nr. 759
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.b pants
Iepirkums, iepirkums 

pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu iepirkums

1. Jebkuram iepirkumam, ko Komisija 
veic kopā ar dalībvalstīm, piemēro 
publiskā iepirkuma noteikumus, kas 
izklāstīti Regulā (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] un Regulā (ES) Nr. 
XX/XX [Deleģētā regula].
Savienības finansējums var izpausties kā 
iepirkums pirmskomercializācijas posmā 
vai novatorisku risinājumu iepirkums, ko 
veic Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra savā vārdā vai kopā ar 
līgumslēdzējām iestādēm no dalībvalstīm 
vai asociētām valstīm vai Savienības 
aģentūras kopīgi ar līgumslēdzējām 
iestādēm no dalībvalstīm un asociētām 
valstīm.
Iepirkuma procedūrās:
a) ievēro pārredzamības, 
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nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, 
pareizas finanšu pārvaldības, 
proporcionalitātes principus un 
konkurences noteikumus, kā arī 
Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 
2009/81/EK, ja tās ir piemērojamas;
b) var paredzēt īpašus nosacījumus, 
piemēram, iepirkto darbību izpildes vietu 
iepirkumā pirmskomercializācijas posmā 
ierobežot ar dalībvalstu un to valstu 
teritoriju, kas asociētas ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja to 
pienācīgi attaisno darbības mērķi;
c) var atļaut vairāku līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu vienā un tajā pašā 
procedūrā (“daudzkārtēji 
ārpakalpojumi”);
d) paredz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu tam pretendentam vai 
pretendentiem, kas piedāvā visizdevīgāko 
cenu.
3. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
līgumos paredz īpašus noteikumus par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām un 
licencēšanu. Līgumslēdzējam, kas rada 
rezultātus iepirkumā 
pirmskomercializācijas posmā, pieder 
vismaz piesaistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
vismaz tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 
rezultātiem izmantošanai savām 
vajadzībām, kā arī tiesības piešķirt vai 
pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji 
piešķir neekskluzīvas licences trešām 
personām rezultātu izmantošanai ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 
bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 
līgumslēdzējs neveic rezultātu komerciālu 
izmantošanu noteiktajā termiņā pēc 
iepirkuma pirmskomercializācijas posmā, 
kā noteikts līgumā, tas nodod tālāk visas 
īpašumtiesības uz rezultātiem 
līgumslēdzējām iestādēm.
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4. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu līgumos var paredzēt īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, 
piekļuves tiesībām un licencēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 760
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.c pants
Finanšu instrumenti

1. Finanšu instrumenti var būt jebkurā no 
veidiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 
XX/XX [Finanšu regula] [VIII sadaļā], 
un tos īsteno saskaņā ar tiem, un tos var 
kombinēt savstarpēji un ar citām 
dotācijām, ko finansē no Savienības 
budžeta, tostarp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”.
2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] ]54]. pantu Komisija var 
deleģēt īstenošanu un finanšu 
instrumentu pārvaldību EIB, EIF un 
citām finansu iestādēm.
3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] [18.] panta [2.] punktu 
ieņēmumi un atmaksājumi, ko rada 
finanšu instruments, kas izveidots 
atbilstīgi Regulai (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”], 
piešķirami minētajam finanšu 
instrumentam.
4. Ieņēmumi un atmaksājumi, ko rada 
riska dalīšanas finanšu instruments, kas 
izveidots ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, 
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un Strauji augošu un novatorisku MVU 
instrumenta agrīnā posma daļu (GIF1), 
kas izveidota atbilstīgi Lēmumam Nr. 
1639/2006/EK , ir piešķirami nākamajiem 
finanšu instrumentiem atbilstīgi Regulai 
(ES) Nr. XX/XX [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].
5. Komisija nodrošina, ka visi finanšu 
starpnieku veidi, ieskaitot valsts un 
reģionālās publiskās bankas, kā arī 
reģionālās investīciju bankas, tiek 
pienācīgi iesaistīti finanšu instrumentu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.d pants
Publiskā un privātā sektora partnerībās

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 19. 
pantu pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020” var īstenot, izmantojot publiskā un 
privātā sektora partnerību, ja visi 
iesaistītie partneri apņemas atbalstīt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
attīstību un īstenošanu.
2. Publiskā un privātā sektora partnerības 
tiek noteiktas atklātā un pārredzamā 
veidā, pamatojoties uz neatkarīgu 
ekspertu sniegto novērtējumu saskaņā ar 
šīs Regulas 37. pantu. Šajā novērtējumā 
ievēro visus šos kritērijus:
a) Savienības līmenī īstenotas darbības 
pievienotā vērtība un publiskā-privātā 
sektora partnerības instrumenta 
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pievienotā vērtība;
b) ietekmes uz rūpniecības konkurētspēju, 
ilgtspējīgu izaugsmi un sociāli 
ekonomiskajiem jautājumiem apjoms.
3. Komisija var uzticēt budžeta 
īstenošanas uzdevumus publiskā un 
privātā sektora partnerībai ar nosacījumu, 
ka šādi kritēriji ir ievēroti un izklāstīti 
nolīgumā:
a) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies visi 
partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem 
mērķiem;
(b) iesaistīto resursu apmērs un spēja 
ieguldīt papildu līdzekļus pētniecībā un 
inovācijā;
c) skaidri noteikti katra partnera 
uzdevumi un nolīgtie izpildes 
pamatrādītāji izvēlētajā periodā.
4. Noteikumiem dalībai publiskā un 
privātā sektora partnerībās, kas izveidotas 
un finansētas saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un 
šādu partnerību izplatīšanai pilnībā 
jāatbilst Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] noteikumiem, kā arī 
noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, 
izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams 
to īpašajām vajadzībām.
Publiskā un privātā sektora partnerību 
noteikumi var atšķirties no Savienības 
Civildienesta noteikumiem, ciktāl tiesību 
akti, kas nosaka šo iestāžu izveidošanu 
saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
1.a panta 2. punktu, neparedz 
Civildienesta noteikumu piemērošanu.
5. Par atkāpēm no 2. punktā minētajiem 
noteikumiem un par šādu atkāpju 
iemesliem katru gadu jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, izmantojot 
darba dokumentus. Darba dokumentā ir 
jānorāda arī virzība uz atsevišķajām 
personām noteikto mērķu izpildi, kā arī 
iepriekš minēto atkāpju saistība ar 
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sasniegto attīstību.
6. Savienības iesaistīšanās partnerībās var 
izpausties kādā no šīm formām:
a) Savienības finanšu ieguldījumi 
kopuzņēmumos, kas nodibināti, 
pamatojoties uz LESD 187. pantu 
atbilstoši Septītajai pamatprogrammi, 
saskaņā ar to pamataktu grozījumiem; 
jaunās publiskā-privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu; un citās 
finansēšanas struktūrās, kas minētas 
55. panta 1. punkta b apakšpunkta v vai 
vii sadaļā vai Regulā (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regulā]. Šos partnerības veidus 
īsteno tikai tad, ja to pamato izvirzīto 
mērķu darbības joma un vajadzīgo 
resursu apjoms;
b) līgumiskas vienošanās noslēgšana 
starp 1. punktā minētajiem partneriem, 
vienošanās dokumentā norādot 
partnerības mērķus, partneru attiecīgās 
saistības, galvenos darbības rādītājus un 
sasniedzamos rezultātus, tostarp 
identifikāciju tādām pētniecības un 
inovācijas darbībām, kam nepieciešams 
atbalsts no programmas “Apvārsnis 
2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.e pants
Publiskā un publiskā sektora partnerības

1. Šajā Regulā paredzētajiem 
noteikumiem ir jāattiecas arī uz publiskā 
un publiskā sektora partnerībām, kā 
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minēts Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 20. 
pantā.
2. Ar instrumentu ERA-NET finansētās 
publiskā un publiskā sektora partnerības 
ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) būtiska iesaistīto personu iepriekšējo 
finanšu saistību proporcija ir veltīta 
vienotiem uzaicinājumiem un rīcībai;
b) vienotajiem uzaicinājumiem un rīcībai 
ir saskaņoti noteikumi un īstenošanas 
modalitātes.
Publiskā un publiskā sektora partnerības 
var tikt atbalstītas tikai vai tostarp 
5. panta 2. punkta ietvaros, jo īpaši ar:
3. Kopīgās plānošanas iniciatīvas saskaņā 
ar LESD 185. pantu ir tiesīgas saņemt 
līdzfinansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
a) ir nepieciešama īpaša īstenošanas 
struktūra, pamatojoties uz LESD 
185. pantu;
b) dalībvalstīm ir augsta līmeņa saistības 
attiecībā uz zinātnisko, pārvaldības un 
finansiālo līmeņu integrāciju;
c) darbībām Savienības līmenī piemīt 
pievienotā vērtība;
d) ir sasniegts kritiskais daudzums 
attiecībā uz iesaistīto programmu lielumu 
un skaitu, darbību līdzību un tajās 
iekļautās saistītās pētniecības proporciju;
4. Komisija var uzticēt budžeta izpildes 
uzdevumus kopīgās plānošanas 
iniciatīvai, ja tiek izpildīti un vienošanās 
dokumentā ir iekļauti šādi kritēriji:
a) skaidri definēti izvirzītie mērķi un to 
saistība ar mērķiem pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un plašākiem 
Savienības politikas mērķiem;
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b) dalībvalstīm noteiktas skaidras finanšu 
saistības, tostarp iepriekšējas saistības 
apvienot valsts un/vai reģionālos 
ieguldījumus starptautiskajai pētniecībai 
un inovācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
49.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.f pants
MVU instruments

1. Tikai MVU var pieteikties saistībā ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
kas izsniegti saskaņā ar īpašo MVU 
instrumentu, kurš minēts Regulas (ES) 
Nr. XX/XX 18. pantā [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]. Tos mudina 
piedalīties kopīgi ar citiem uzņēmumiem, 
pētniecības organizācijām un 
universitātēm.
Tiklīdz uzņēmums tiek validēts kā MVU, 
šis juridiskais statuss tiek pieņemts kā 
pastāvošs visu projekta laiku, pat tādā 
gadījumā, ja uzņēmums sakarā ar 
izaugsmi vēlāk pārsniedz robežlielumus, 
kas paredzēti MVU definīcijā.
2. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
atbilstoši MVU instrumentiem ir jābūt cik 
vien iespējams atvērtiem uzaicinājumiem 
ar augšupēju pieeju tēmai. Var izmantot 
vienkāršotu divpakāpju novērtēšanas 
procedūru, ja tāda ir noteikta darba 
programmā, ja vien nav paredzēta 
vispārējās novērtēšanas perioda 
pagarināšana.
3. Saskaņā ar 17. panta a apakšpunktu 
“laiks līdz līguma noslēgšanai” atbilstoši 



AM\907844LV.doc 113/123 PE492.788v01-00

LV

MVU instrumentam nedrīkst pārsniegt 
sešus mēnešus.
3. Saskaņā ar šo Regulu atbilstoši MVU 
noslēgtajā dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
rezultātu apakšuzņēmuma līgumu 
slēgšanu, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu.
4. Ja darbības īstenošanas laikā ir 
nepieciešams pārskatīt saskaņā ar MVU 
instrumentu piešķirto dotācijas nolīgumu, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija 
sastāvā, var izmantot vienkāršotu 
pārskatīšanas procedūru.
5. Komisijai ir jānodrošina pietiekama 
papildināmība starp MVU instrumentu 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un 
finanšu instrumentiem pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un COSME, kā arī 
shēmās un instrumentos, kas tiek 
izstrādāti kopā ar dalībvalstīm, piemēram, 
kopīgajā programmā Eurostars.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
49.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.g pants
Ātrākais ceļš uz inovāciju

1. Ikviena juridiska vienība, kura drīkst 
piedalīties darbībās, ko aptver Īpašās 
programmas (Regula (ES) xy/2012) 
II daļa (“Vadošā loma rūpniecībā”) un 
III daļa (“Sabiedrības problēmu 
risināšana”), drīkst iesniegt 
priekšlikumus, ko izskata instrumenta 
"Ātrākais ceļš uz inovāciju” ietvaros.
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Priekšlikumus II daļas ietvaros (“Vadošā 
loma rūpniecībā”) var iesniegt ikvienā 
tehnoloģiju jomā, kas noteikta [Īpašās 
programmas] konkrētajam mērķim 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” bez 
ierobežojumiem attiecībā uz pētījuma 
tematu.
Priekšlikumus III daļas (“Sabiedrības 
problēmu risināšana”) ietvaros var 
iesniegt jebkuras sociālās problēmas 
ietvaros bez ierobežojumiem attiecībā uz 
tehnoloģiju jomu.
2. Priekšlikumus var iesniegt jebkurā 
laikā. Komisija uzsāk novērtēšanas 
laikposmu divreiz gadā, fiksētā laikposmā. 
Laiks kopš novērtēšanas laikposma 
sākšanas un dotācijas piešķiršanas 
nepārsniedz sešus mēnešus.
3. Vispirms priekšlikumus sarindo 
saskaņā ar piešķiršanas kritērijiem 
"ietekme" un "īstenošanas kvalitāte un 
efektivitāte". Otrkārt, "izcilība" kā 
izšķirošais piešķiršanas kritērijs nosaka 
galīgo sarindojumu, no kura izriet 
lēmums par dotācijas piešķiršanu.
4. Veicot īstenošanu kā "ātrāko ceļu", 
darbībā piedalās ne vairāk kā piecas 
juridiskās vienības.
3. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
dotāciju nosaka  saskaņā ar 22. panta 
3.a punktu (jauns).

Or. en

Pamatojums

Pienācīgi ņemot vērā paredzēto programmas orientāciju uz inovāciju, pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” ir jānodrošina vismaz viens instruments, kas sistemātiski ļauj jebkurā brīdī 
novērtēt un finansēt inovatīvas idejas, piemērojot ātru, standartizētu un uzticamu procedūru. 
Instruments, kas balstītos uz atklātu piedāvājumu konkursu vai augšupēju pieeju un 
paredzētu, ka finansējums ir jāpiešķir sešu mēnešu laikā, nodrošinātu, ka inovatīvām idejām 
nedraud novecošana, kamēr projekts beidzot tiek sākts. Šāds instruments arī palielinātu 
ražotāju līdzdalību.
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Grozījums Nr. 765
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
49.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.h pants
Citi īpašie noteikumi

1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
it sevišķi par pirmskomercializācijas 
publisko iepirkumu, inovatīvu risinājumu 
iepirkumu, izmaiņām konsorcija sastāvā, 
klasificētu informāciju, atvērtu piekļuvi 
pētījumu publikācijām, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.
2. Pētījumiem un tehnoloģiju izstrādes 
darbībām, kas saistītas ar drošību, 
finansējums var sasniegt maksimāli 
100 % no kopējām pamatotajām 
izmaksām plus papildu vienotu likmi 20 % 
darbības netiešo izmaksu segšanai, vai 
70 % no kopējām pamatotajām izmaksām, 
ja ir deklarētas faktiskās netiešās 
izmaksas, īpašos gadījumos, kas skar 
kapacitātes attīstību jomās, kurās ir ļoti 
ierobežots tirgus lielums un pastāv tirgus 
neveiksmes risks, vai paātrinātu 
aprīkojuma attīstīšanu, reaģējot uz jaunu 
apdraudējumu, ja tā tiek paredzēta darba 
programmā.
3. Attiecībā uz darbībām, ar kurām 
atbalsta esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
infrastruktūras lietojumu.
4. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
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jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.
5. Apmācības un mobilitātes darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus par saistībām, kas 
attiecas uz pētniekiem, kuri gūst labumu 
no darbības, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām un pārvedamības.
6. Koordinācijas un atbalsta darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, it sevišķi par rezultātu 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
0 Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

0. PIELIKUMS 
Komisijas paraugprakses kodekss

Komisija, ieskaitot aģentūras un 
struktūras, kas rīkojas Komisijas vārdā, 
ievēro šādus principus saistībā ar visiem 
"Apvārsnis 2020" projektiem.
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:
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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pietiekami savlaicīgs paziņojums par 
gaidāmajiem uzaicinājumiem ļautu 
potenciālajiem dalībniekiem izveidot 
konsorcijus piedāvājuma iesniegšanas 
nolūkā pirms uzaicinājuma publicēšanas 
un tādējādi piedāvājumu kvalitāte būtu 
augstāka;
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.
Piedāvājumu iesnieg iešanas termiņi 
jāplāno tā, lai ņemtu vērā ES izsludināto 
uzaicinājumu pilnu darbības jomu un 
potenciālo dalībnieku akadēmisko un 
uzņēmējdarbības kalendāru.
Piešķiršanas termiņš
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 dotāciju 
nolīgumus, nepārsniedz 60 darba dienas. 
Dalībnieku rīcībā ir ne mazāk par 
60 darba dienām, lai sagatavotu visu 
prasīto informāciju un dokumentus.
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 
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piedāvājumu iesniegšanas posmam.
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.
Dalībnieku rīcībā ir pienācīgi daudz laika, 
lai sagatavotu saistībā ar projektu 
pieprasīto informāciju un dokumentus.
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 
no informācijas atkārtošanās pieteikumā, 
dotāciju nolīgumā 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.
Komisijas pēc iespējas cenšas izvairīties 
no uzaicinājumu izsludināšanas tādos 
periodos, kad potenciālajiem dalībniekiem 
ir akadēmiskās brīvdienas vai 
atvaļinājumu laiks.
Komisija cenšas saīsināt laiku 
nepieciešamo dokumentu sagatavošanai 
pēc lēmuma par dotācijas piešķiršanu 
pieņemšanas, lai tas nepārsniegtu 
15 darba dienas.
Attiecīgos gadījumos, piemēram, MVU 
gadījumā Komisijai var atļaut atcelt 
prasību dalībniekiem iesniegt daļu no 
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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 situācija 
nav mainījusies.
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).
Komisija nenosaka mērķus, kas saistīti ar 
intereses līmeni par atsevišķiem 
uzaicinājumiem.
Maksāšanas termiņš
Dalībniekiem, kas paveikuši līgumā 
minēto darbu, maksā savlaicīgi.
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.
Komisija izveido pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka projektu koordinatori 
naudu sadala bez kavēšanās, godīgi un 
proporcionāli, kā to paredz dotācijas 
nolīgums, un katrs no partneriem 
proporcionāli saņem savu finansējuma 
daļu. Ja visi dalībnieki nav vienojušies 
citādi, jo īpaši MVU gadījumā projektu 
koordinatori bez projekta vadītāja atļaujas 
neaiztur priekšfinansējuma maksājumus 
un nesadala tos daļās. Šādas vienošanās 
ir jāprecizē konsorciju līgumos, un 
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projekta vadītājam tās ir jāapstiprina.
Tiklīdz ir veikts maksājums projekta 
koordinatoram, Komisija paziņo 
dalībniekiem izmaksāto sumu un datumu, 
kurā maksājums veikts.
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.
Ja pēc tam, kad dotāciju nolīgums ir 
apspriests, projektā iesaistās jauni 
dalībnieki, sākotnējiem partneriem 
piešķirtā finansējuma apjoms paliek 
nemainīgs, ja vien sākotnējie partneri nav 
vienojušies citādi un ja vien no viņiem 
prasītais darba apjoms līdz ar to nav 
ievērojami mainījies.
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.
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 
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kontos.
Pēc dalībnieka pieprasījuma dotācijas 
nolīgumā ir jāņem vērā akadēmiskais un 
uzņēmējdarbības kalendārs. Piemēram, 
tas jo īpaši attiecas uz projektiem, kuros ir 
jāiesaista doktorantūras studenti, kuri, 
visticamāk, nebūs pieejami akadēmiskā 
gada vidū.
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.
Saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK un 
Eiropas Parlamenta 2011. gada 
13. septembra rezolūciju par direktīvas 
par starpniecību īstenošanu dalībvalstīs, 
tās ietekmi uz starpniecību un 
piemērošanu tiesās (2011/2026(INI)), ja 
sūdzību nav iespējams apmierinoši 
izskatīt, izmantojot Komisijas iekšējo 
oficiālo sūdzību izskatīšanas procedūru 



PE492.788v01-00 122/123 AM\907844LV.doc

LV

(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.
Saziņa
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.
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.
Pēc dalībnieku pieprasījuma un lai ļautu 
viņiem sagatavoties nākamo piedāvājumu 
iesniegšanai, Komisija pieteikumu 
iesniedzējiem sniedz nesekmīgo 
piedāvājumu novērtējumu, norādot arī 
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stirpās un vājās puses, ko identificējuši 
Noteikumu par dalību un izplatīšanu 
37. pantā minētie neatkarīgie eksperti.

Or. en


