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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību 
pētniecības un izstrādes programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā iesaistītus 
mazos un vidējos uzņēmumus un kuru kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0493),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 185. pantu un 
188. panta otro daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0220/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma 2014.–2020. gadam
“Apvārsnis 2020”, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada … 
Regulu (ES) Nr. …/201320 (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””), ir 
izveidota ar mērķi radīt lielāku ietekmi uz 

                                               
1 OV C...
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pētniecību un inovāciju, veicinot publiskā-
publiskā sektora partnerību stiprināšanu, 
tostarp, iesaistot Savienību programmās, 
ko īsteno vairākas dalībvalstis saskaņā ar 
Līguma 185. pantu.

pētniecību un inovāciju, veidojot ciešāku 
sinerģiju, uzlabojot koordināciju un 
novēršot nevajadzīgu pārklāšanos ar 
starptautiskām, valsts un reģionālām 
pētniecības programmām. Ar publiskā–
publiskā sektora partnerībām, tostarp
Savienības dalību programmās, ko 
saskaņā ar Līguma 185. pantu īsteno 
vairākas dalībvalstis, būtu jāsasniedz šie 
mērķi, jāizpilda nosacījumi, kas izklāstīti 
minētajā regulā, jo īpaši 26. pantā, un 
pilnībā jāievēro vispārīgie principi, jo 
īpaši par atklātu piekļuvi un 
pārredzamību.

__________________ __________________
20 OV … [H2020 FP]. 20 OV … [H2020 FP].

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

jauninājumu izstrādi, uz kuriem nākotnē 
tiks balstīta uzņēmējdarbība, un palīdzētu 
novatoriskajiem Eiropas MVU kļūt par 
vadošajiem pasaules uzņēmumiem. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu 
“Eurostars” programmai “Eurostars-2”
atbilstīgi pētniecībā un izstrādē iesaistīto 
MVU interesēm jācenšas saīsināt 
finansējuma piešķiršanas procesu, 
jāstiprina integrācija un arī jāsamazina 
administrācija un jāuzlabo tās 
pārredzamība un efektivitāte.

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

25 COM(2010)0546, 6.10.2010.

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eureka ministru konferencē Budapeštā 
2012. gada 22. jūnijā tika apstiprināta 
programmas Eurostars-2 stratēģiskā vīzija 
(turpmāk “Budapeštas dokuments”). 
Ministri apņēmās sniegt atbalstu kopīgās 
programmas Eurostars turpināšanai pēc tās 
termiņa beigām 2013. gadā līdz 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
termiņa beigām. Tas izpaudīsies kā 
pastiprināta partnerība attiecībā uz kopīgās 
programmas Eurostars starpposma 
novērtējumā sniegtajiem ieteikumiem. 
Budapeštas dokumentā noteikti divi 
galvenie programmas Eurostars-2 mērķi. 
Pirmkārt, strukturālais mērķis, kas paredz 
pastiprināt valstu pētniecības programmu 
sinhronizāciju un pielīdzināšanu 
finansēšanas jomā, kas ir centrālais 

(8) EUREKA ministru konferencē 
Budapeštā 2012. gada 22. jūnijā tika 
apstiprināta programmas “Eurostars-2”
stratēģiskā vīzija (turpmāk “Budapeštas 
dokuments”). Ministri apņēmās sniegt 
atbalstu kopīgās programmas “Eurostars”
turpināšanai pēc tās termiņa beigām 
2013. gadā līdz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” termiņa beigām. Tas 
izpaudīsies kā pastiprināta partnerība 
attiecībā uz kopīgās programmas 
“Eurostars” starpposma novērtējumā 
sniegtajiem ieteikumiem. Budapeštas 
dokumentā noteikti divi galvenie 
programmas “Eurostars-2” mērķi. 
Pirmkārt, strukturālais mērķis, kas paredz 
pastiprināt valstu pētniecības programmu 
sinhronizāciju un pielīdzināšanu 
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elements, lai dalībvalstis spētu īstenot 
Eiropas Pētniecības telpu. Otrkārt, 
saturiskais mērķis, kas paredz atbalstīt 
pētniecībā iesaistītos MVU, kuri iesaistās 
starptautiskos pētniecības un inovācijas 
projektos. Budapeštas dokumentā 
Savienība ir aicināta piedalīties programmā 
Eurostars-2.

finansēšanas jomā, kas ir centrālais 
elements, lai EUREKA dalībvalstis spētu 
īstenot Eiropas pētniecības telpu. Otrkārt, 
saturiskais mērķis, kas paredz atbalstīt 
pētniecībā un izstrādē iesaistītos MVU, 
kuri iesaistās starptautiskos pētniecības un 
inovācijas projektos. Budapeštas 
dokumentā Savienība ir aicināta piedalīties 
programmā “Eurostars-2”.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atbilstoši mērķim par vienkāršošanu, 
būtu jāsamazina visu dalībnieku 
administratīvā un birokrātiskā slodze. 
Būtu jāizvairās no dubultām revīzijām un 
pārlieku liela skaita dokumentu un 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” mērķiem jebkurai 
dalībvalstij un jebkurai valstij, kas saistīta 
ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
būtu jābūt tiesīgai piedalīties programmā 
Eurostars-2.

(11) Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” un EUREKA mērķiem 
jebkurai dalībvalstij un jebkurai EUREKA 
dalībvalstij, kā arī Eiropā un ārpus 
Eiropas esošai valstij, kura ir saistīta ar
EUREKA un kurai ir nolīgums par 
sadarbību ar Savienību zinātnes un 
tehnoloģiju jomā, vajadzētu būt tiesīgai 
piedalīties programmā “Eurostars-2”.
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Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jāveic starpposma 
novērtējums, jo īpaši vērtējot programmas 
Eurostars-2 kvalitāti un efektivitāti un 
noteikto mērķu izpildes rezultātus, kā arī 
gala novērtējums, un jāsagatavo ziņojums 
par šiem novērtējumiem.

(22) Komisijai un dalībvalstīm būtu kopīgi
jāveic starpposma novērtējums, jo īpaši 
vērtējot programmas “Eurostars-2”
kvalitāti un efektivitāti un noteikto mērķu 
izpildes rezultātus, kā arī gala novērtējums, 
un jāsagatavo ziņojums par šiem 
novērtējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis lēmums reglamentē Savienības dalību 
otrajā pētniecības un izstrādes programmā, 
ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis ar 
mērķi atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) īstenoto pētniecību (turpmāk
“programma Eurostars-2”), un nosaka
Savienības dalības nosacījumus.

Šis lēmums reglamentē Savienības dalību 
otrajā pētniecības un izstrādes programmā, 
ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis ar 
mērķi atbalstīt pētniecībā un izstrādē 
iesaistītos mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU) (turpmāk “programma “Eurostars-
2””), un paredz Savienības dalības 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkura cita dalībvalsts un jebkura cita 
valsts, kura saistīta ar pētniecības un 
izstrādes pamatprogrammu 2014.—
2020. gadam “Apvārsnis 2020”, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2013 ... 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””), var piedalīties 
programmā Eurostars-2, ja tā izpilda šā 
lēmuma 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minēto nosacījumu. Dalībvalstis un 
asociētās valstis, kas izpilda minēto 
nosacījumu, saistībā ar šo lēmumu 
uzskatāmas par iesaistītajām valstīm.

2. Jebkura cita dalībvalsts un jebkura cita
EUREKA dalībvalstis, kā arī Eiropā un 
ārpus Eiropas esoša valsts, kura ir saistīta 
ar EUREKA un kurai ir nolīgums par 
sadarbību ar ES zinātnes un tehnoloģiju 
jomā, var piedalīties programmā 
“Eurostars-2”, ja tā izpilda šā lēmuma 
6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto
nosacījumu. Minētās dalībvalstis, 
EUREKA dalībvalstis un asociētās valstis, 
kas izpilda minēto nosacījumu, saistībā ar 
šo lēmumu uzskatāmas par iesaistītajām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

__________________ __________________
30 Šī summa ir provizoriska un būs atkarīga 
no galīgās summas, kas piešķirta

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

un inovācijas ģenerāldirektorātam 2. daļā 
“Vadošā loma rūpniecībā” iekļautajam 
mērķim “Inovācija MVU”, kad budžeta 
lēmējinstitūcija to apstiprinās galīgajā 
leģislatīvā paziņojuma un finanšu pārskata 
redakcijā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Programmas “Eurostars-2”
administratīvo un darbības izmaksu (kas ir
projekta novērtēšanas izmaksas) segšanai 
drīkst izmantot ne vairāk kā 6 % no 
Savienības finanšu ieguldījuma. Valsts 
līmeņa administratīvās izmaksas, kas 
nepieciešamas programmas “Eurostars-2”
īstenošanai, sedz iesaistītās valstis.

Or. en

Pamatojums

ESE īstenota centralizēta pārvaldība, kā arī centralizēti veikta projektu novērtēšana rada 
izmaksas. Vienkāršošanas nolūkā šīs centrālās izmaksas būtu jāsedz no Savienības 
ieguldījuma, nevis tās jāsadala vairāk nekā 30 dalībvalstu starpā. Savukārt dalībvalstis 
maksā savu attiecīgo finansēšanas struktūru administratīvās izmaksas. Tas arī novērstu 
iespēju, ka kāda dalībvalsts varētu apšaubīt visa tīkla darbību, tādējādi kavējot savus 
maksājumus (4 % pārvaldes izdevumi + 2 % novērtēšana).

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) EUREKA sekretariātā (turpmāk 
“ESE”) pārstāvētās iesaistītās valstis ir 
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pierādījušas, ka programma/pētniecības 
temati ir izveidoti saskaņā ar 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
noteiktajām pētniecības prioritātēm un 
programmas “Eurostars-2” paredzēto 
augšupējo pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ESE pārstāvētās iesaistītās valstis ir 
pierādījušas, ka ir ievēroti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pamatprincipi;

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) ESE pārstāvētās iesaistītās valstis ir 
pierādījušas, ka ir izpildīti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
20. pantā paredzētie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

2.a Deleģēšanas nolīgumā paredz skaidru 
uzdevumu un pienākumu sadalījumu 
Komisijas, ESE un dalībvalstu starpā un 
izvairās no to pārklāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var nolemt pati veikt 1. punktā 
minētās revīzijas.

2. Komisija var nolemt pati veikt 1. punktā 
minētās revīzijas. Šādas revīzijas veic tikai 
pienācīgi pamatotos gadījumos un 
apspriežoties ar attiecīgajām iesaistītajām 
pusēm.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka Komisija veic revīzijas, kuras valsts finansēšanas struktūra jau ir veikusi, vai to dara 
gadījumos, kad nav nekādu šaubu, principā ir lieki, un tas tikai vairo birokrātiju. Lai neradītu 
iespaidu par patvaļību, Komisijai vajadzētu paskaidrot, kāpēc tā vēlas veikt papildu revīzijas. 
Papildu revīzija būtu jāveic tikai patiesi pamatotos gadījumos, nevis principā attiecībā uz 
visām valstīm un dalībniekiem.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija un dalībvalstis līdz 2017. gada 
31. decembrim kopīgi veic programmas 
“Eurostars-2” starpposma novērtēšanu. 
Komisija sagatavo ziņojumu par šo 
novērtējumu un iekļauj tajā savus 
secinājumus un novērojumus. Komisija 
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ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

līdz 2018. gada 30. jūnijam nosūta šo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en


