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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 
Eiropas metroloģijas inovācijas un pētniecības programmā, ko kopīgi īsteno vairākas 
dalībvalstis
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0497),

– 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 
(C7-0221/2013),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– 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) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [...] Regulu (ES) Nr. .../20135

izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas 2014. 2020. gadam
“Apvārsnis 2020” (turpmāk
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) 
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 
pētniecību un inovāciju, veicinot publiskā-
publiskā sektora partnerības, tostarp

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [...] Regulu (ES) Nr. .../20135

izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020” (turpmāk
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) 
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 
pētniecību un inovāciju, veidojot ciešāku 
sinerģiju, uzlabojot koordināciju un 
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izmantojot Savienības dalību programmās, 
ko saskaņā ar Līguma 185. pantu 
uzsākušas vairākas dalībvalstis.

novēršot nevajadzīgu pārklāšanos ar 
starptautiskām, valsts un reģionālām 
pētniecības programmām. Ar publiskā–
publiskā sektora partnerībām, tostarp ar
Savienības dalību programmās, ko saskaņā 
ar Līguma 185. pantu īsteno vairākas 
dalībvalstis, būtu jāsasniedz šie mērķi, 
jāizpilda nosacījumi, kas izklāstīti 
minētajā regulā, jo īpaši 20. pantā, un 
pilnībā jāievēro vispārīgie principi, jo 
īpaši par atklātu piekļuvi un 
pārredzamību.

__________________ __________________
5 OV ... [H2020 FP] 5 OV … [H2020 FP]

Or. en

Pamatojums

Papildinājumi, ievērojot pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, jo īpaši 28. apsvērumu un 
20. pantu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Iesaistīto valstu ieguldījumu 
galvenokārt veido to NMI un DI 
institucionālais finansējums, kuri piedalās 
izvēlētajos projektos. Iesaistīto valstu 
ieguldījumam būtu jāietver arī naudas 
ieguldījums EMPIR administratīvajās 
izmaksās. Savienības ieguldījuma daļa būtu 
jāpiešķir tiesību subjektiem, kas nav NMI 
un DI, kuri piedalās izvēlētajos projektos. 
Savienības finansiālā ieguldījuma 
aprēķinam NMI un DI, kas piedalās 
EMPIR projektos, būtu jānodrošina, ka 
Savienības ieguldījums EMPIR 
nepārsniedz iesaistīto valstu ieguldījumu. 

(16) Iesaistīto valstu ieguldījumu 
galvenokārt veido to NMI un DI 
institucionālais finansējums, kuri piedalās 
izvēlētajos projektos. Iesaistīto valstu 
ieguldījumam būtu jāietver arī naudas 
ieguldījums EMPIR administratīvajās 
izmaksās. Savienības ieguldījuma daļa būtu 
jāpiešķir tiesību subjektiem, kas nav NMI 
un DI, kuri piedalās izvēlētajos projektos. 
Savienības finansiālā ieguldījuma 
aprēķinam NMI un DI, kas piedalās 
EMPIR projektos, būtu jānodrošina, ka 
Savienības ieguldījums EMPIR 
nepārsniedz iesaistīto valstu ieguldījumu. 
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Ņemot vērā to, ka iesaistīto valstu sniegtais 
NMI un DI institucionālais finansējums 
atbilst pieskaitāmajām izmaksām, kas 
piešķirtas EMPIR projektiem un kuras 
neatmaksā no Savienības ieguldījuma, 
NMI un DI netiešo attiecināmo izmaksu 
finansējuma vienotā likme būtu jāpielāgo 
atbilstoši likmei, kas noteikta Regulā (ES) 
Nr. .../2013 [kurā izklāstīti dalības un 
pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi 
attiecībā uz pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)]. Šī vienotā likme būtu 
jānosaka, pamatojoties uz visām netiešajām 
izmaksām, kuras NMI un DI, kas piedalās 
EMPP projektos, deklarē kā attiecināmas 
un kuras ir stabilas un ir ticams to netiešo 
izmaksu tuvinājums, kas radušies NMI un 
DI, kuri piedalās EMPIR projektos. Tā kā 
minētās netiešās izmaksas veido sasniedz
140 % no NMI un DI kopējām tiešajām 
attiecināmajām izmaksām, izņemot 
izmaksas par noslēgtajiem apakšlīgumiem 
un bezmaksas ieguldījumiem natūrā, ko 
neizmanto NMI un DI telpās, NMI un DI 
netiešo izmaksu finansējuma vienotā likme 
būtu jāpazemina no [20 %] saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../2013 līdz 5 %. Tāpēc 
attiecībā uz NMI un DI būtu jāparedz 
atkāpe no minētās regulas 24. panta. Citi 
tiesību subjekti, kas piedalās EMPIR 
projektos, būtu jāfinansē saskaņā ar minēto 
regulu.

Ņemot vērā to, ka iesaistīto valstu sniegtais 
NMI un DI institucionālais finansējums 
atbilst pieskaitāmajām izmaksām, kas 
piešķirtas EMPIR projektiem un kuras 
neatmaksā no Savienības ieguldījuma, 
NMI un DI netiešo attiecināmo izmaksu 
finansējuma vienotā likme būtu jāpielāgo
atbilstoši likmei, kas noteikta Regulā (ES) 
Nr. .../2013 [kurā izklāstīti dalības un 
pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi 
attiecībā uz pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)]. Šī vienotā likme būtu 
jānosaka, pamatojoties uz visām netiešajām 
izmaksām, kuras NMI un DI, kas piedalās 
EMPP projektos, deklarē kā attiecināmas 
un kuras ir stabilas un ir ticams to netiešo 
izmaksu tuvinājums, kas radušies NMI un 
DI, kuri piedalās EMPIR projektos. Tā kā 
minētās netiešās izmaksas ir 140 % no 
NMI un DI kopējām tiešajām 
attiecināmajām izmaksām, izņemot 
izmaksas par noslēgtajiem apakšlīgumiem 
un bezmaksas ieguldījumiem natūrā, ko 
neizmanto NMI un DI telpās, NMI un DI 
netiešo izmaksu finansējuma vienotā likme 
būtu jāpazemina no [25 %] saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../2013 līdz 5 %. Tāpēc 
attiecībā uz NMI un DI būtu jāparedz 
atkāpe no minētās regulas 24. panta. Citi 
tiesību subjekti, kas piedalās EMPIR 
projektos, būtu jāfinansē saskaņā ar minēto 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums EMPIR, ieskaitot EBTA 

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums EMPIR, ieskaitot EBTA 
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apropriācijas, ir EUR 300 miljoni. 
Ieguldījumu izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
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) punktu un 60. un 
61. pantu.

apropriācijas, ir EUR 300 miljoni. 
Ieguldījumu saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 
1. punkta c) apakšpunkta vi) punktu un 
60. un 61. pantu izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
piešķirtas attiecīgajām daļām īpašajā 
programmā, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
kura izveidota ar Lēmumu Nr. .../2013/ES, 
un jo īpaši no apropriācijām, kas 
piešķirtas šādiem uzdevumiem un 
jautājumiem: līderība nanotehnoloģijās, 
modernajos materiālos, biotehnoloģijās 
un modernajā ražošanā un apstrādē; 
veselības un labklājības uzlabošana dzīves 
garumā; pārtikas nodrošinājuma 
uzlabošana, ilgtspējīgas lauksaimniecības 
attīstība, jūras zinātniskā un tehniskā 
pētniecība un bioekonomika; pāreja uz 
uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
enerģētikas sistēmu; resursefektīvas, videi 
nekaitīgas, drošas un integrētas Eiropas 
transporta sistēmas izveide un 
resursefektīvas un pret klimata 
pārmaiņām noturīgas ekonomikas un 
ilgtspējīgas izejvielu piegādes izveide.

Or. en

Pamatojums

Papildinājumi, lai precizētu, no kuras programmas “Apvārsnis 2020” budžeta daļas nāk ES 
ieguldījums — sk. finanšu pārskatu.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. metroloģijas spēju veidošanas darbības 
dažādos tehnoloģiskos līmeņos, kuru 

1.5. metroloģijas spēju veidošanas darbības 
dažādos tehnoloģiskos līmeņos, kuru 
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mērķis ir izveidot līdzsvarotu un integrētu 
metroloģijas sistēmu iesaistītajās valstīs.

mērķis ir izveidot līdzsvarotu un integrētu 
metroloģijas sistēmu iesaistītajās valstīs un 
dot tām iespēju attīstīt savas zinātniskās 
un tehniskās spējas metroloģijā.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Metroloģija, mērījumu zinātne, ir augsto tehnoloģiju pasaules pamatelements. Programmas 
EMPIR visaptverošais mērķis ir nodrošināt integrētus un mērķim atbilstošus metroloģijas 
risinājumus, kas sekmē inovāciju un rūpniecības konkurētspēju, un mērījumu tehnoloģijas, lai 
risinātu tādus sociālos jautājumus kā veselības aprūpe, vide un enerģētika, arī atbalstītu 
politikas izstrādi un īstenošanu. Svarīgs priekšlikuma mērķis ir arī integrētas Eiropas 
metroloģijas pētniecības sistēmas radīšana, lai panāktu kritisko masu un aktīvu iesaisti 
reģionālā, valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī. 

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam 
par Savienības dalību Eiropas metroloģijas inovācijas un pētniecības programmā, ko kopīgi 
īsteno vairākas dalībvalstis, jo tas ir svarīga daļa no inovācijas investīciju tiesību aktu paketes 
atbilstoši programmai „Apvārsnis 2020”.

Referente ir izskatījusi Komisijas priekšlikumu un konstatējusi vairākus tehniskus jautājumus, 
kurus viņa ierosina nedaudz grozīt.


