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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.



PR\1009062LV.doc 3/13 PE522.975v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................13



PE522.975v01-00 4/13 PR\1009062LV.doc

LV



PR\1009062LV.doc 5/13 PE522.975v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par biorūpniecības kopuzņēmumu
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0496),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo daļu, 
ar kuriem saskaņā Padome apspriedās ar Parlamentu (C7-0257/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 
Komisijas priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020”
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gadam)20, 
mērķis ir radīt lielāku ietekmi uz 
pētniecību un inovāciju, apvienojot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
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partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā un 
novērst sociālās problēmas. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

privātā sektora partnerībās, kas izveidotas 
tajās galvenajās jomās, kurās pētniecības 
un inovācijas pasākumi var palīdzēt īstenot 
Savienības plašākos mērķus konkurētspējas 
jomā, līdzsvarot privātā sektora 
ieguldījumus un novērst sociālās 
problēmas. Šo partnerību pamatā 
vajadzētu būt ilgtermiņa saistībām, tostarp 
līdzsvarotam ieguldījumam no visu 
partneru puses, tām vajadzētu būt 
atbildīgām par savu mērķu sasniegšanu 
un atbilstošām Savienības stratēģiskajiem 
mērķiem pētniecībā, attīstībā un 
inovācijā. Šo partnerību pārvaldībai un 
darbībai vajadzētu būt atklātai, 
pārredzamai, efektīvai un lietderīgai, 
dodot iespēju tajās piedalīties plašam 
ieinteresēto personu lokam, kas darbojas 
savās specifiskajās jomās. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

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

Or. en

Pamatojums

Pievienotajā tekstā uzsvērti sarunās par programmu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz KTI 
pieņemtie svarīgie principi un sagaidāmie KTI rezultāti. Tie atbilst pamatprogrammas 
40. apsvērumam.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Padomes 2013. gada 
[datums] Lēmumu (ES) Nr. .../2013, ar ko 
izveido Īpašo programmu programmas
“Apvārsnis 2020” ieviešanai (2014.–

(4) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada [datums] Regulu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido programmu 
“Apvārsnis 2020”, un Padomes 
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2020. gadam)21, atbalstu var sniegt 
kopuzņēmumiem, ko dibina 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar minētajā lēmumā izklāstītajiem 
noteikumiem.

2013. gada [datums] Lēmumu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Īpašo 
programmu programmas “Apvārsnis 2020” 
ieviešanai (2014.–2020. gadam)21, atbalstu 
var sniegt kopuzņēmumiem, ko dibina 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar minētajā regulā un lēmumā 
izklāstītajiem noteikumiem, jo īpaši 
pamatprogrammas 25. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

__________________ __________________
21 OV... [H2020, SP]. 21 OV... [H2020, SP].

Or. en

Pamatojums

Būtu jāietver atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, jo ir svarīgi 
apliecināt atbilstību pamatprogrammas 25. pantam un tajā noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē.
Biedriem piemēro atklātuma un 
pārredzamības vispārējos principus, 
veicinot plašu nozares pārstāvju 
iesaistīšanos.

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē.
Biedriem piemēro atklātuma un 
pārredzamības vispārējos principus, kas 
noteikti pamatprogrammā, veicinot pēc 
iespējas plašāku nozares pārstāvju un 
MVU iesaistīšanos.
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Or. en

Pamatojums

Pievienotajā tekstā uzsvērti sarunās par programmu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz KTI 
pieņemtie svarīgie principi un KTI sagaidāmie rezultāti, jo īpaši attiecībā uz 25. pantu, bet 
arī attiecībā uz 14. pantu par dalības paplašināšanu un 25. panta 3. daļu par MVU.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas.

(16) Saskaņā ar pamatprogrammas 
vispārējiem principiem un lai gūtu 
maksimālu ietekmi, BBI kopuzņēmumam 
ir jānodrošina cieša sinerģija ar citām 
Savienības programmām, piemēram, 
izglītības, vides, konkurētspējas un MVU 
jomā, kā arī jānodrošina sinerģija ar 
Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pamatprogrammas 20. un 21. pantu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI
kopuzņēmuma finanšu atbalsts
galvenokārt izpaužas kā dotācijas biedriem 
pēc tam, kad ir izsludināts atklāts un 
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI
kopuzņēmumam būtu jānodrošina ES 
ieguldījums darbībās, izmantojot atklātas 
un pārredzamas procedūras, galvenokārt 
dotācijas biedriem pēc tam, kad ir 
izsludināts atklāts un konkurētspējīgs 



PR\1009062LV.doc 9/13 PE522.975v01-00

LV

priekšlikumus. aicinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Paredzētā atkāpe no Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 
[datums] Regulas (ES) Nr. .../2013, kurā 
izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads), šķiet pamatota 
konkrētajām darbības vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Referents jau šobrīd vēlētos norādīt, ka paredzētā atkāpe šķiet pieņemama. Lai optimālā 
līmenī veicinātu privātā sektora ieguldījumus, BBI piešķir Savienības finansējumu darbībām 
biorūpniecības jomā, kas nav inovācijas darbības, tikai šādu veidu dalībniekiem: MVU, 
vidējās un augstākās izglītības iestādēm, bezpeļņas juridiskajām personām, tostarp tādām, 
kuru galvenais mērķis cita starpā ir pētniecība vai tehnoloģiju attīstība, JRC un 
starptautiskām Eiropas interešu organizācijām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) BBI kopuzņēmumam būtu 
jādarbojas pārredzami, sniedzot visu 
attiecīgo pieejamo informāciju tās 
atbilstīgajām struktūrām un līdzīgā veidā 
popularizējot savas darbības.
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Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sekmēt tās Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada [datums] Regulas
(ES) Nr. .../2013 īstenošanu, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši Padomes 2013. gada [datums] 
Lēmuma Nr. .../2013/ES tās daļas 
īstenošanu, ar ko izveido programmas
“Apvārsnis 2020” Īpašo programmu;

a) sekmēt tās Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada [datums] Regulas
(ES) Nr. .../2013 īstenošanu, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši, pievēršot uzmanību pētniecības un 
inovācijas prioritātēm, kas noteiktas
Padomes 2013. gada [datums] Lēmuma 
Nr. .../2013/ES, ar ko izveido programmas
“Apvārsnis 2020” Īpašo programmu, 
II daļas 1. iedaļā un III daļas 2. iedaļā;

Or. en

Pamatojums

Teksts papildināts, lai skaidrāk norādītu, ka KTI jāievēro pētniecības un inovācijas mērķi, kas 
noteikti programmā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
tostarp EBTA apropriācijas, BBI 
kopuzņēmumam administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1000 miljoni. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas, kas piešķirta programmas 
“Apvārsnis 2020” Īpašajai programmai, 
ar kuru ievieš pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 attiecīgajiem 
58. panta 1. punkta c) apakšpunkta 

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
tostarp EBTA apropriācijas, BBI 
kopuzņēmumam administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1000 miljoni. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas, kas piešķirta
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”, un 
jo īpaši no apropriācijas, kas piešķirta 
konkrētajiem mērķiem “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” un “Pārtikas 
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iv) punktā, 60. pantā un 61. pantā 
minētajiem noteikumiem par 
struktūrvienībām, kuras norādītas iepriekš 
minētās regulas 209. pantā.

nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
jūras un iekšzemes ūdeņu zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika”
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 attiecīgajiem 58. panta 
1. punkta c) apakšpunkta iv) punktā, 
60. pantā un 61. pantā minētajiem 
noteikumiem par struktūrvienībām, kuras 
norādītas iepriekš minētās regulas 
209. pantā.

Or. en

Pamatojums

Teksts pievienots, lai konkrētāk paskaidrotu, no kurienes tiek piešķirtas apropriācijas; sk. 
finanšu pārskatu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. BBI kopuzņēmuma biedri, izņemot 
Savienība, katru gadu līdz 31. janvārim 
informē BBI kopuzņēmuma valdi par 
2. punktā minēto iepriekšējā finanšu gadā 
veikto iemaksu apmēru.

3. BBI kopuzņēmuma biedri, izņemot 
Savienība, katru gadu līdz 31. janvārim 
informē BBI kopuzņēmuma valdi par 
2. punktā minēto iepriekšējā finanšu gadā 
veikto iemaksu apmēru. Savlaicīgi informē 
arī valstu pārstāvju grupu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
Pielikums – 11. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgo valstu vai reģionālo pētniecības 
un inovācijas programmu statuss un 
potenciālo sadarbības jomu apzināšana, 

a) attiecīgo valstu vai reģionālo pētniecības 
un inovācijas programmu statuss un 
potenciālo sadarbības jomu apzināšana, 
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tostarp atbilstīgu tehnoloģiju ieviešana; tostarp atbilstīgu tehnoloģiju ieviešana, lai 
nodrošinātu iespēju veidot sinerģiju un 
izvairītos no dublēšanās;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referents pauž atzinību par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par biorūpniecības 
kopuzņēmumu, jo tā ir svarīga daļa pasākumu kopumā, kam jāveicina ieguldījumi inovācijā 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”. Šā kopuzņēmuma pamatā ir iepriekšējos gados gūtā 
pieredze, kad ES finansēja plašu tādu projektu klāstu, kas veicina biorūpniecības attīstību. Šī 
plašā pētniecības un inovācijas problēma ir sarežģīta un starptautiska, tāpēc visās nozarēs un 
pārrobežu mērogā jāapvieno papildu zināšanas un finanšu resursi. Piedāvātā KTI sniegs 
iespēju veikt nepieciešamo pasākumu un resursu koordinēšanu.

Attiecībā uz drīzāk horizontālajiem grozījumiem referents uzskata, ka programmas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanai, veidojot PPP (publiskā un privātā sektora partnerības) saskaņā 
ar LESD 187. pantu, vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, efektīvai un lietderīgai, sniedzot 
iespēju tajās piedalīties plašam ieinteresēto personu lokam, kas darbojas savās specifiskajās 
jomās. Tāpēc referents ir uzsvēris, ka ir svarīgi, lai tiktu ievēroti sarunās par programmu 
„Apvārsnis 2020” saskaņotie principi attiecībā uz PPP. Tas ir jo īpaši svarīgi attiecībā uz 
atvērtību un pārredzamību.

BBI kopuzņēmumam kā programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanas pasākumam, 
neapšaubāmi, ir jāievēro programmas „Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas prioritātes, 
kas noteiktas sadaļā „Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” un 
„Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras un iekšzemes 
ūdeņu zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika”. Referents, ierosinot grozījumus, ir 
apliecinājis šo tiešo saikni. 

Visbeidzot referents vēlētos minēt, ka kopuzņēmums tiks ieviests atbilstoši programmas 
„Apvārsnis 2020” dalības noteikumiem ar vienu atkāpi, proti, lai maksimāli līdzsvarotu 
privātā sektora ieguldījumus, BBI piešķir Savienības finansējumu darbībām biorūpniecības 
jomā, kas nav inovācijas darbības, tikai šādiem dalībniekiem: MVU, vidējās un augstākās 
izglītības iestādēm, bezpeļņas juridiskajām personām, tostarp tādām, kuru viens no 
galvenajiem mērķiem ir pētniecība vai tehnoloģiju attīstība, JRC un starptautiskām Eiropas 
interešu organizācijām. Neapsteidzot deleģēto aktu oficiālo procedūru, referents jau šobrīd 
vēlētos apgalvot, ka šī atkāpe šķiet pieņemama.


