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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 Padomes regulai par kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās 
2. ierosmes īstenošanai
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0495),

– ņemot vērā  Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo 
punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0259/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju 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 ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. …/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads), mērķis ir sasniegt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās pamatjomās, kurās pētniecība 
un inovācija var sniegt ieguldījumu 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [...] Regulas (ES) Nr. .../201310

(pamatprogramma “Apvārsnis 2020”)
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 
pētniecību un inovāciju, izmantojot 
vairākus instrumentus, tostarp publiskā un 
privātā sektora partnerībās svarīgākajās 
jomās, kurās pētniecība un inovācija var 
veicināt Savienības plašāku konkurētspējas 
mērķu sasniegšanu, palielināt privātā 
sektora ieguldījumus un palīdzēt risināt 
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Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Savienība varētu 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

sabiedrības problēmas. Minētajām 
partnerībām būtu jāatspoguļo līdzsvarots 
visu partneru ieguldījums, tām vajadzētu 
būt atbildībai par savu mērķu 
sasniegšanu, un tās būtu jāsaskaņo ar 
Savienības stratēģiskajiem mērķiem 
pētniecības, izstrādes un inovācijas jomā. 
Šādu partnerību pārvaldībai un darbībai 
vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, 
efektīvai un lietderīgai, un būtu jādod 
iespēja tajās piedalīties plašam 
ieinteresētu personu lokam, kas darbojas 
šo partnerību specifiskajās jomās.
Savienība varētu iesaistīties šādās 
partnerībās, nodrošinot finansiālu 
ieguldījumu kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma 187. pantu 
atbilstoši Lēmumam Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
10 OV ... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regula (ES) Nr. .../2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020” un atceļ Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK (OV L ...).

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci ar principiem, kas saskaņoti „Apvārsnis 2020” pamatregulā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..]
Lēmumu (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts uzņēmumiem, kas izveidoti ar
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 

(5) Saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un Padomes Lēmumu 
(ES) Nr. .../201311 kopuzņēmumiem, kas 
izveidoti saskaņā ar pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, jo īpaši tās 25. pantā, 
paredzētajiem nosacījumiem un pilnībā 
ievērojot minētajā programmā noteiktos 
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Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

vispārīgos principus, un jo īpaši dzimumu 
līdztiesības un atklātas piekļuves 
principus, var sniegt atbalstu.

__________________ __________________
11 OV ... [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”]

11 Padomes 2013. gada ... Lēmums (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (OV L ... 
).

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci ar principiem, kas saskaņoti „Apvārsnis 2020” pamatregulā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot visas dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas. Šīs jomas būtu 
svarīgas no sabiedrības veselības viedokļa, 
kā noteikts Pasaules Veselības 
organizācijas ziņojumā par prioritārām 
zālēm Eiropai un visai pasaulei, kas pašlaik 
tiek sagatavots jaunajā versijā, kuru plānots 
laist klajā 2013. gadā. Attiecīgi ierosmei 
vajadzētu censties piesaistīt plašāku 
partneru loku, tostarp uzņēmumus ar vidēji 
lielu kapitālu, no dažādām nozarēm 
(piemēram, biometriskas attēlveidošanas, 
medicīnas informācijas tehnoloģijas, 
diagnostikas un/vai dzīvnieku veselības

(8) Jomās, kurās sociālo, sabiedrības 
veselības un biomedicīnas rūpniecības 
konkurētspējas mērķu apvienošanai ir 
nepieciešams apvienot resursus un veicināt 
sadarbību starp publisko un privāto 
sektoru, iesaistot MVU, ir jāveic ar 
medicīnas nākotni saistīta pētniecība. 
Ierosmes darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot tās dzīvības zinātnes pētniecības 
un inovācijas jomas, kurās ir pierādīta šā 
instrumenta pievienotā vērtība.. Šīs jomas 
būtu svarīgas no sabiedrības veselības 
viedokļa, kā noteikts Pasaules Veselības 
organizācijas ziņojumā par prioritārām 
zālēm Eiropai un visai pasaulei, kas pašlaik 
tiek sagatavots jaunajā versijā, kuru plānots 
laist klajā 2013. gadā, un saskaņā ar citām 
pasaules mēroga ierosmēm, piemēram, 
PVO konsultatīvo ekspertu darba grupu 
par pētniecību un izstrādi –– finansēšana
un koordinācija (CEWG). Attiecīgi 
ierosmei vajadzētu censties piesaistīt 
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nozarēm). Plašāka līdzdalība palīdzētu 
virzīt jaunu pieeju un tehnoloģiju izstrādi 
tādu slimību profilaksei, diagnostikai un 
ārstēšanai, kuras būtiski ietekmē 
sabiedrības veselību.

plašāku partneru loku, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumus un uzņēmumus ar 
vidēji lielu kapitālu, no dažādām nozarēm 
(piemēram, biometriskas attēlveidošanas, 
medicīnas informācijas tehnoloģijas, 
diagnostikas un/vai dzīvnieku veselības 
nozarēm) un dalības līmenim vajadzētu 
būt vienam no kritērijiem, pēc kuriem ex 
post tiek novērtēti kopuzņēmuma IMI 
rezultāti. Plašāka līdzdalība, cita starpā 
pētniecības organizāciju, pilsoniskās 
sabiedrības un neatkarīgu pacietu 
organizāciju jēgpilna iesaistīšanās
palīdzētu virzīt jaunu pieeju un tehnoloģiju 
izstrādi tādu slimību profilaksei, 
diagnostikai un ārstēšanai, kuras būtiski 
ietekmē sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Starpposma novērtējumā tika ierosināts palielināt ieinteresēto personu iesaistīšanos IMI. 
Turklāt pēc tam, kad 2013. gada maija Pasaules Veselības asamblejas (WHA) sanāksmē PVO 
konsultatīvā ekspertu darba grupa par pētniecību un izstrādi laida klajā ziņojumu, 
dalībvalstis pieņēma rezolūciju, kurā iekļauts process pētniecības un izstrādes (R&D) 
demonstrācijas projektu ātrai identifikācijai. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Turpinot šo ierosmi, būtu arī jāņem 
vērā pieredze, kas gūta kopuzņēmuma 
IMI darbībā, tostarp tā starpposma 
novērtējuma rezultāti un ieinteresēto 
personu ieteikumi, un šī ierosme būtu 
jāīsteno, izmantojot vairāk pielāgotu 
struktūru un noteikumus, lai palielinātu 
efektivitāti un nodrošinātu vienkāršošanu 
darbības līmenī. Šajā nolūkā 
kopuzņēmumam novatorisku zāļu jomā 
uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (turpmāk 
“IMI2”) būtu jāpieņem tā vajadzībām 

(9) Turpinot šo ierosmi, būtu jāņem vērā tā 
starpposma novērtējuma rezultāti un 
ieinteresēto personu ieteikumi, jo īpaši 
bažas, kas saistītas ar Novatorisku zāļu 
ierosmes intelektuālā īpašuma tiesību 
politiku, un būtu jānodrošina skaidrāki 
pārvaldības noteikumi.  Turpinot šo 
ierosmi, būtu arī jāņem vērā pieredze, kas 
gūta kopuzņēmuma IMI darbībā, un šī 
ierosme būtu jāīsteno, izmantojot vairāk 
pielāgotu struktūru un noteikumus, lai 
palielinātu efektivitāti un nodrošinātu 
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atbilstoši finanšu noteikumi saskaņā ar 
209. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam15 .

vienkāršošanu darbības līmenī. Šajā nolūkā 
kopuzņēmumam novatorisku zāļu jomā 
uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (turpmāk 
“IMI2”) būtu jāpieņem tā vajadzībām 
atbilstoši finanšu noteikumi saskaņā ar 
209. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/201215. 

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

IMI2 jāņem vērā iepriekšējā pieredze un jānovērš novērtējumos un ikdienas darbībā atklātie 
trūkumi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 
finansē kopuzņēmums IMI2, būtu jāatbilst 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. .../2013, 
kurā izklāstīti dalības un pētījumu 
rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā 
uz pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)16 .

(14) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 
finansē kopuzņēmums IMI2, būtu jāatbilst 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
(ES) Nr. .../201316. Kopuzņēmums IMI2 
nodrošinās to, ka tā dalībnieki aizsargā, 
izmanto un izplata šos rezultātus tādā 
veidā, kas nodrošina pētījumu datu plašu 
izplatīšanu un izmantošanu un 
galaprodukta finansiālo pieejamību.

__________________ __________________
16 OV … [Pētniecības pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”]

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regula (ES) Nr. .../2013, ar 
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ko nosaka dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumus attiecībā uz  
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020” un atceļ Lēmumu 
Nr. 1906/2006/EK (OV L ...).

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski apmainīties ar IMI2 projektos iegūtajiem datiem, lai stiprinātu sadarbības un 
kumulatīvos procesus zinātnes atziņu paplašināšanai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Neskarot starpposma novērtējumu, 
kas minēts šīs Regulas 11. panta 1. punktā 
un saskaņā ar Pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 32. pantu par 
kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm kā īpašu 
finansējuma instrumentu būtu jāveic 
padziļināts starpposma novērtējums, kurā 
konkrēti būtu jāiekļauj to atklātības, 
pārredzamības, efektivitātes un lietderības 
analīze.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 32. pantam.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. panta 1. punktu 
attiecīgais Savienības iestāžu izveidoto 

svītrots
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struktūru, biroju vai aģentūru izveides 
akts var aizliegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 
aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu struktūru pārskati atbilstoši 
Regulas (ES, Euratom) 209. pantam ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kurai jāsagatavo atzinums cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Revīzijas palāta var nepārbaudīt 
kopuzņēmuma IMI2 pārskatus, ja tas ir 
pamatoti, lai izvairītos no pārskatu 
pārbaudes dublēšanās.

Or. en

Pamatojums

Referente uzskata, ka ir jāparedz Revīzijas palātas pārbaude kopuzņēmuma IMI2 pārskatiem, 
lai nodrošinātu budžeta lēmējinstitūcijas ieskatu kopīgo tehnoloģiju ierosmju (KTI) darbībās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Kopuzņēmuma IMI2 darbībai 
vajadzētu būt pārredzamai, sniedzot visu 
attiecīgo pieejamo informāciju savām 
atbilstīgajām struktūrām, kā arī atbilstoši 
veicinot tā pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

(19b) Lai garantētu uz problēmām balstītu 
pieeju, ir nepieciešama Pētniecības 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes “Sabiedrības problēmu 
risināšana” konkrētā mērķa „Veselība, 
demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
saskaņota stratēģiskā plānošana. Veicinot 
un definējot pētniecības un inovācijas 
prioritātes, veselības jomas ekspertu 
grupai būtu jāsniedz ieguldījums, lai 
izvairītos no sadrumstalošanās un 
nodrošinātu, ka prioritātes “Sabiedrības 
problēmu risināšana” dažādi 
finansēšanas instrumenti, tostarp IMI2, 
saskaņoti sekmē visu personu veselības un 
labklājības uzlabošanos visas dzīves 
garumā.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 12. pantam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt kopīgās tehnoloģiju ierosmes 
novatorisku zāļu jomā mērķu sasniegšanu, 
jo īpaši:

b) atbalstīt Pētniecības pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” izklāstītajās pētniecības 
un inovācijas prioritātēs noteikto kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes novatorisku zāļu 
jomā mērķu sasniegšanu, jo īpaši:

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu klīniskajos pētījumos;

i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules 
Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu novatoriskajos klīniskajos pētījumos, 
lai apmierinātu ārstēšanas un sabiedrības 
veselības vajadzības;

Or. en

Līdzīgi kā tas pašlaik tiek darīts Alcheimera slimības gadījumā ar IMI nevajadzētu finansēt 
visus klīniskos pētījumus, bet gan tikai tos, kuri ir novatoriski.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

iii) izstrādāt jaunas vakcīnas, diagnostikas 
iespējas, zāles un terapijas slimībām, 
attiecībā uz kurām pastāv būtiskas 
neizpildītas vajadzības, piemēram, 
Alcheimera slimībai, un ierobežoti tirgus 
stimuli, piemēram, ar nabadzību saistītas 
slimības un novārtā atstātas slimības, kā 
arī vispārīga rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Terapija ir tikai daļa no plašākas vajadzības pēc veselības aprūpes inovācijas, kurā ietilpst 
vakcīnas, diagnostikas iespējas un zāles.

Grozījums Nr. 13

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

vi) uzlabot pašreizējo zāļu izstrādes 
procesu, sniedzot atbalstu tādu rīku, 
standartu un pieeju izstrādei, kas ļauj 
novērtēt reglamentētu veselības produktu 
iedarbīgumu, drošumu un kvalitāti.

vi) uzlabot pašreizējo zāļu izstrādes 
procesu, sniedzot atbalstu tādu rīku, 
standartu un pieeju izstrādei, kas ļauj 
novērtēt reglamentētu veselības produktu 
iedarbīgumu, efektivitāti, drošumu, 
terapeitisko vērtību un kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Publikācijās ir redzams, ka trūkst jaunu zāļu ar pievienoto terapeitisko vērtību.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) veicināt tiekšanos uz atklātu 
inovācijas sistēmu, stiprinot sadarbības 
un kumulatīvos procesus zinātnes atziņu 
paplašināšanai, apmainoties  ar IMI2 
projektos iegūtajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Tādēļ Ir būtiski apmainīties ar IMI2 projektos iegūtajiem datiem, lai stiprinātu sadarbības un 
kumulatīvos procesus zinātnes atziņu paplašināšanai. Datu apmaiņa var arī palielināt 
pētniecības pārredzamību un pārskatatbildību un sekmēt tās uzticamību, dodot iespēju citiem 
pētniekiem atkārtot vai paplašināt veikto analīzi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) iesaisti tā darbībās saskaņā ar 
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pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 18. pantam.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1725 miljoni 
euro, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam IMI2 administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 1509 miljoni 
euro, ko veido:

Or. en

Pamatojums

Referente ierosina samazināt kopuzņēmumam IMI2 paredzēto budžetu par 12,5 % sakarā ar 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru 
starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un KTI 
finansējumu, no otras puses.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdz 1500 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi EFPIA vai tās sastāvā esošo vai ar 
to saistīto struktūru ieguldījumam;

(a) līdz 1312 miljoniem euro, pievienojot 
EFPIA vai tās sastāvā esošo vai ar to 
saistīto struktūru ieguldījumam;

Or. en
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Pamatojums

Referente ierosina samazināt kopuzņēmumam IMI2 paredzēto budžetu par 12,5 % sakarā ar 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru 
starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un KTI 
finansējumu, no otras puses.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 225 miljoniem euro, nodrošinot 
atbilsmi papildu ieguldījumam no citiem 
dalībniekiem asociētajiem partneriem vai 
to sastāvā esošajām vai ar to saistītajām 
struktūrām.

(b) līdz 197 miljoniem euro, pievienojot
papildu ieguldījumam no citiem 
dalībniekiem asociētajiem partneriem vai 
to sastāvā esošajām vai ar to saistītajām 
struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Referente ierosina samazināt kopuzņēmumam IMI2 paredzēto budžetu par 12,5 % sakarā ar 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru 
starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un KTI 
finansējumu, no otras puses.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) īpašos darbības rezultātu rādītājus, kas 
saistīti ar kopuzņēmuma IMI2 darbību;

(c) īpašos darbības rezultātu rādītājus, kas 
saistīti ar kopuzņēmuma IMI2 darbību un 
minēti pielikumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Ziņojumi un novērtēšana

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija veic kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu, kurā ņem vērā 
veselības jomas ekspertu grupas 
ieteikumus saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 12. panta 2. punktu. 
Minētajā novērtējumā cita starpā iekļauj 
rūpīgu novērtējumu, kurā salīdzināti 
IMI2 starpposma sasniegumi ar šīs 
regulas pielikumā iekļauto statūtu 
18.a pantā uzskaitītajiem konkrētajiem 
rādītājiem.
Kopuzņēmuma IMI2 starpposma 
novērtējums ir daļa no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējuma un tiks sastādīts vienlaikus 
ar to. Komisija novērtējuma secinājumus 
kopā ar saviem apsvērumiem dara zināmus 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 
2018. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Veselības jomas ekspertu grupa būs atbildīga par to, ka tiek nodrošināta visu veselības 
prioritāšu saskaņotība, un tādēļ ar to būtu jāapspriežas novērtējuma procesā. Turklāt šajā 
grozījumā atspoguļotas izmaiņas, kas ir ieviestas Regulas „Apvārsnis 2020” 26. pantā, kur 
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iekšējās saskaņotības veicināšanai ir skaidri minēts, ka pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējumā tiek iekļautas un izvērtētas KTI. 

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu 
par kopuzņēmuma IMI2 sasniegtajiem 
rezultātiem. Ziņojumā ir informācija par 
īstenošanu, tostarp iesniegto priekšlikumu 
skaits, finansēšanai atlasīto priekšlikumu 
skaits, dalībnieku veids, tostarp MVU, kā 
arī valstu statistikas dati.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprinājums
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā IMI2 ir daļa no izpildes 
apstiprinājuma, ko Eiropas Parlaments 
pēc Padomes ieteikuma sniedz Komisijai 
saskaņā ar Līguma 319. pantā paredzēto 
procedūru.

1. Budžeta izpildes apstiprinājumu 
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā IMI2 sniedz saskaņā ar
budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru 
tām Kopienas iestādēm, uz kurām attiecas 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pants.

Or. en

Pamatojums

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā nav minēta budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūra,  tādēļ referente uzskata, ka KTI budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru ir 
jāpielīdzina to Kopienas iestāžu procedūrai, uz kurām attiecas Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 209.pants.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu konsekvenci, Komisija 
var nolemt veikt 1. punktā minētās 
revīzijas attiecībā uz tiem dalībniekiem, 
kas saņēmuši finansējumu no 
kopuzņēmuma IMI2.

2. Lai nodrošinātu konsekvenci, Komisija 
var nolemt veikt 1. punktā minētās 
revīzijas attiecībā uz tiem dalībniekiem, 
kas saņēmuši finansējumu no 
kopuzņēmuma IMI2 vai snieguši 
ieguldījumu tā finansētajās darbībās.

Or. en

Pamatojums

Revīzija ir jāveic visiem partneriem, kuri piedalās IMI2 pētniecības un inovācijas darbībās.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komisiju un Revīzijas palātu veikt 
šādas revīzijas attiecībā uz kopuzņēmuma 
IMI2 finansējuma saņēmējiem atbilstoši 
to attiecīgajai kompetencei.

(b) Komisiju un Revīzijas palātu veikt 
šādas revīzijas attiecībā uz kopuzņēmuma 
IMI2 finansēto pētniecības un inovācijas 
darbību dalībniekiem atbilstoši to 
attiecīgajai kompetencei.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma IMI2 Valde var pieņemt 
praktisku kārtību Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 īstenošanai.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1049/2001 jau ir paredzēta kārtība, kas jāievēro ES iestādēm, lai 
nodrošinātu dokumentu pieejamību.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
IMI2, attiecas Regula (ES) Nr. [..] [Dalības 
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu IMI2 uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
IMI2, attiecas Regula (ES) Nr. [..] [Dalības 
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu IMI2 uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Atkāpes, kas paredzētas Regulas (ES) 
Nr. ... [Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
1. panta 3. punktā, piemēro konsekventi, 
lai garantētu juridisko un procedurālo 
noteiktību dalībniekiem, iespējami 
plašāko MVU un uzņēmumu ar vidēji 
lielu kapitālu dalību, un nodrošinātu 
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
dalībniekiem attiecībā uz īpašumtiesībām 
un IMI2 projektu rezultātu pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Referente visnotaļ atbalsta ideju par vienotu noteikumu kopumu — dalības noteikumiem —
attiecībā uz visām darbībām, ko finansē no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, tostarp arī 
attiecībā uz KTI. Ja ir nepieciešama atkāpe no vispārējiem noteikumiem, atkāpi jāpiemēro 
tikai stingram minimumam un ir jāpārliecinās, ka tas nerada šķēršļus nevienas struktūras, 
kura var veicināt IMI2 mērķu sasniegšanu, dalībai.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visas neizlietotās apropriācijas 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 73/2008 nodod
kopuzņēmumam IMI2.

5. Tikai neaizstājamās apropriācijas, kas 
ir nepieciešamas, lai segtu administratīvās 
izmaksas atbilstīgi kopuzņēmuma IMI 
(IMI1) izsludinātajiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, pārceļ no 
neizlietotajām apropriācijām atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2008.

Or. en

Pamatojums

IMI1 neizmantotais budžets, kas neveido obligātus administratīvus izdevumus, lai pabeigtu 
IMI1 darbību, ir jāizmanto Septītās pamatprogrammas projektu finansēšanai, piemēram, lai 
atbalstītu projektus rezerves sarakstā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) mobilizēt publiskā un privātā sektora 
līdzekļus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
kopuzņēmuma IMI2 mērķus;

(a) palielināt privātos ieguldījumus un 
mobilizēt publiskā un privātā sektora 
līdzekļus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
kopuzņēmuma IMI2 mērķus;

Or. en

Pamatojums

Ļaujot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējumu apvienot ar citiem publiskā 
finansējuma avotiem, tiek sagaidīts, ka KTI būs daudzkāršojoša ietekme uz privāto 
ieguldījumu un ar to saistīto saimniecisko darbību.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) regulāri pārskatīt kopuzņēmuma IMI2 
stratēģisko pētniecības programmu un 
veikt tajā vajadzīgos grozījumus, ņemot 
vērā zinātnes sasniegumus, kas tiek gūti tās 
īstenošanas laikā;

(b) regulāri pārskatīt kopuzņēmuma IMI2 
stratēģisko pētniecības programmu un 
veikt tajā vajadzīgos grozījumus, ņemot 
vērā zinātnes sasniegumus, kas tiek gūti tās 
īstenošanas laikā, apspriežoties ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
veselības jomas ekspertu grupu saskaņā 
ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
12. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Veselības jomas ekspertu grupa būs atbildīga par to, ka tiek nodrošināta visu veselības 
prioritāšu saskaņotība, un tādēļ referente uzskata, ka kopuzņēmuma IMI2 stratēģisko 
pētniecības programma varētu gūt labumu no šīs grupas ieguldījuma.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
pacientu organizācijām, akadēmiskajām 
aprindām un klīniskajiem centriem, kā arī 
nozares un akadēmisko aprindu sadarbību;

(c) izveidot un attīstīt ciešu un ilglaicīgu 
sadarbību starp Savienību, citiem 
dalībniekiem, asociētajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozarēm, reglamentējošām iestādēm, 
neatkarīgām pacientu organizācijām, 
akadēmiskajām aprindām, pētniecības 
organizācijām un klīniskajiem centriem, 
kā arī nozares un akadēmisko aprindu 
sadarbību, vienlaikus nodrošinot, ka 
dalība ir iespējami plaša gan ģeogrāfiskā, 
gan dalībnieku lieluma ziņā;

Or. en

Pamatojums

Referente uzskata, ka plašāka ieinteresēto persona iesaistīšanās stiprinās kopuzņēmuma IMI2 
rezultātus un leģitimitāti.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) efektīvi atbalstīt pētniecību un inovāciju 
dzīvības zinātnēs, galvenokārt ar dotāciju 
starpniecību;

(e) efektīvi atbalstīt pirmskonkurences
pētniecību un inovāciju dzīvības zinātnēs, 
galvenokārt ar dotāciju starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) noteikt un īstenot kopuzņēmuma IMI2 
gada darba plānu, galvenokārt organizējot 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus;

(f) noteikt un īstenot kopuzņēmuma IMI2 
gada darba plānu, galvenokārt organizējot 
atklātus un konkurētspējīgus
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus;

Or. en

Pamatojums

Visiem kopuzņēmuma IMI2 organizētajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus jābūt 
atklātiem un konkurētspējīgiem. Finansējamos priekšlikumus ir jāizvēlas, pamatojoties uz 
zinātnes izcilības vispārējo kritēriju.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uzsākt uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus un jebkādas citas 
nepieciešamās finansējuma procedūras, 
izvērtēt priekšlikumus, piešķirt 

(g) uzsākt atklātus un konkurētspējīgus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un 
jebkādas citas nepieciešamās finansējuma 
procedūras, izvērtēt priekšlikumus, piešķirt 
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finansējumu projektiem saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem pieejamo 
līdzekļu robežās;

finansējumu projektiem saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem pieejamo 
līdzekļu robežās;

Or. en

Pamatojums

Visiem kopuzņēmuma IMI2 organizētajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus jābūt 
atklātiem un konkurētspējīgiem. Finansējamos priekšlikumus ir jāizvēlas, pamatojoties uz 
zinātnes izcilības vispārējo kritēriju.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) publicēt informāciju par projektiem, 
norādot dalībnieku nosaukumu un 
kopuzņēmuma IMI2piešķirtā finanšu 
ieguldījuma summu katram dalībniekam;

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga maksimāla pārredzamība publiskais ieguldījuma gadījumā, kā arī attiecībā uz 
KTI. Lai novērtētu un pamatotu IMI2 pievienoto vērtību ir jāpanāk pārredzamība par visiem 
finansētajiem projektiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) īstenot informēšanas, paziņošanas, 
izmantošanas un izplatīšanas darbības, 
mutatis mutandis piemērojot Regulas (ES) 
Nr. [..]/2013 [pamatprogramma
“Apvārsnis 2020”] 22. panta noteikumus;

(h) īsteno informēšanas, paziņošanas, 
izmantošanas un izplatīšanas darbības, 
piemērojot pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 28. panta noteikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) organizēt vismaz vienu ikgadēju 
sanāksmi ar interešu grupām, lai
ieinteresētajām personām nodrošinātu 
kopuzņēmuma IMI2 pētniecības pasākumu 
atvērtību un pārredzamību;

(i) organizēt vismaz vienu ikgadēju 
sanāksmi ar interešu grupām, lai 
ieinteresētajām personām ar ieinteresēto
personu foruma starpniecību nodrošinātu 
kopuzņēmuma IMI2 pētniecības pasākumu 
atvērtību, pārredzamību un 
pārskatatbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 2. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — Eiropas 
Farmācijas uzņēmumu un apvienību 
federācija (turpmāk “EFPIA”).

(b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — Eiropas 
Farmācijas uzņēmumu un apvienību 
federācija (turpmāk “EFPIA”), bezpeļņas 
asociācija, kura reģistrēta saskaņā ar 
Šveices tiesību aktiem (reģistrācijas 
numurs 4749) un kuras galvenais birojs 
atrodas Briselē, Beļģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 6. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisijai ir 50 % balsstiesību. Komisijas Komisijai ir 50 % no kopējā balsstiesību 
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balss nav dalāma. Katrs dalībnieks var 
sadalīt savas balsstiesības starp saviem 
pārstāvjiem Valdē. Dalībnieki dara visu 
iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja 
vienprātība netiek panākta, Valde pieņem 
lēmumus ar vismaz 75 % balsu vairākumu 
no visām balsīm, ieskaitot klāt neesošo 
dalībnieku balsis.

skaita. Komisijas balss nav dalāma. Katrs 
dalībnieks var sadalīt savas balsstiesības 
starp saviem pārstāvjiem Valdē. Dalībnieki 
dara visu iespējamo, lai panāktu 
vienprātību. Ja vienprātība netiek panākta, 
Valde pieņem lēmumus ar vismaz 75 % 
balsu vairākumu no visām balsīm, ieskaitot 
klāt neesošo dalībnieku balsis.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 6. daļa – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes sanāksmēs novērotāja statusā 
piedalās valstu pārstāvju grupas 
priekšsēdētājs.

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Zinātniskās komitejas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 6. daļa – 2. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Valde pieņem savu reglamentu. Valde pieņem un publisko savu 
reglamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 7. daļa – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pieņem gada darba plānu un atbilstīgās 
izdevumu tāmes, ko ierosinājis 
izpilddirektors ciešā sadarbībā ar 7. punkta 
2. apakšpunkta q) punktā minētajām 
padomdevējām grupām, pirms tam 
apspriežoties ar zinātnisko komiteju un 
valstu pārstāvju grupu;

(h) pieņem gada darba plānu un atbilstīgās 
izdevumu tāmes, ko ierosinājis 
izpilddirektors ciešā sadarbībā ar 7. punkta 
2. apakšpunkta q) punktā minētajām 
padomdevējām grupām, pirms tam 
apspriežoties ar zinātnisko komiteju un 
valstu pārstāvju grupu, kā arī 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
veselības jomas ekspertu grupu;

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 7. daļa – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) apstiprina finansējumam atlasīto 
priekšlikumu sarakstu;

(m) apstiprina finansējumam atlasīto 
priekšlikumu sarakstu, pamatojoties uz 
sarindojuma sarakstu, ko sagatavojusi 
neatkarīgu ekspertu darba grupa saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. .../2013 [Dalības un 
pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi 
attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”] 40. pantu;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dalības noteikumu 
37. pantam.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 7. daļa – 2. punkts – q apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) attiecīgā gadījumā izveido 
padomdevējas grupas papildus 
kopuzņēmuma IMI2 struktūrvienībām;

(q) attiecīgā gadījumā izveido 
padomdevējas grupas, izmantojot atklātus 
uzaicinājumus, papildus kopuzņēmuma 
IMI2 struktūrvienībām;

Or. en

Pamatojums

Padomdevējas grupu izveidei un to locekļu iecelšanai ir jānotiek maksimāli pārredzamā veidā 
atbilstīgi objektīviem kritērijiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 9. daļa – 4. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) laikus īstenot un pārbaudīt visu 
ieteikumu izpildi, kas ierosināti 
pamatojoties uz kopuzņēmuma IMI galīgo 
novērtējumu, kopuzņēmuma IMI2 
starpposma novērtējumu vai citiem 
atbilstīgiem IMI2 darbību novērtējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
septiņi locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu 
viena gada termiņu. Tā ievēl 
priekšsēdētāju no savu locekļu vidus uz 
viena gada termiņu.

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 15
locekļi, ko ieceļ uz atjaunojamu divu gadu
termiņu. Tā ievēl priekšsēdētāju no savu 
locekļu vidus uz viena gada termiņu. Tā 
sastāvā cenšas panākt dzimumu līdzsvaru 
saskaņā pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” 16. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Vajadzības gadījumā ad-hoc uzdevumu 
veikšanai un uz ierobežotu termiņu var 
iecelt papildu ekspertus.

Vajadzības gadījumā ad-hoc uzdevumu 
veikšanai un uz ierobežotu termiņu var 
iecelt papildu ekspertus un to atlasē 
ievēros tādas pašas procedūras kā 
zinātniskās komitejas patstāvīgo locekļu 
atlasē.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde nosaka īpašus kritērijus un 
procedūru zinātniskās komitejas locekļu 
atlasei un ieceļ tās locekļus. Valde ņem 
vērā potenciālos kandidātus, ko ierosina 
IMI2 valstu pārstāvju grupa.

3. Valde nosaka īpašus kritērijus un 
procedūru zinātniskās komitejas locekļu 
atlasei un ieceļ tās locekļus. Valde ieceļ 
savus locekļus no potenciālajiem 
kandidātiem, ko ierosina IMI2 valstu 
pārstāvju grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniedz padomus par zinātniskajām 
prioritātēm, kam jāpievērš uzmanība gada 

(a) konsultē par zinātniskajām prioritātēm, 
kam jāpievērš uzmanība gada darba plānos, 
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darba plānos; tostarp uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus projektos;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sniedz padomus par stratēģiskajā 
pētniecības programma iekļaujamajām 
zinātniskajām prioritātēm, saskaņojot to 
ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
veselības jomas ekspertu grupu;

Or. en

Pamatojums

Referente uzskata, ka jānodrošina lielāka zinātniska koordinācija, jo īpaši tādēļ, ka kopš IMI 
SRA 2010.–2011. gada pārskatīšanas, šķiet, ir samazinājusies zinātniskās komitejas nozīme.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz reizi 
gadā. Sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs.

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz divas 
reizes gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Zinātniskā komiteja pēc savas 
iniciatīvas var izdot ieteikumus 
kopuzņēmumam IMI2 par tehniskiem, 
vadības un zinātniskiem jautājumiem.
Kopuzņēmums IMI2 informē zinātnisko 
komiteju par šo ieteikumu izpildes 
pārraudzību, sniedzot iemeslus gadījumos, 
kad šie ieteikumi nav ņemti vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 10. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu.

7. Zinātniskā komiteja  pieņem un 
publisko savu reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 11. daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz 
reizi gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās Valdes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors vai viņu 
pārstāvji.

2. Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz 
divas reizes gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās Valdes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors vai viņu 
pārstāvji.

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 11. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panākumi programmu īstenošanā 
kopuzņēmumā IMI2 un tā mērķu 
sasniegšana;

(a) panākumi programmu īstenošanā 
kopuzņēmumā IMI2 un tā mērķu 
sasniegšana, tostarp uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus un to rezultātu 
novērtējuma process; tikpat visaptveroši 
un rūpīgi kā tas, kas iesniegts programmu 
komitejai;

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 11. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saikne ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”;

(c) atbilstību pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 11. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) gada darba plāni; (d) gada darba plāni, tostarp projekti 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 11. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) to, cik ieteicams ir iekļaut 
kopuzņēmuma IMI2 ietvaros paredzētu 
konkrētu pētniecības prioritāti 
pamatprogrammas „Apvārsnis” 
regulārajos uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus, lai panāktu jaunu 
sinerģiju ar stratēģiski svarīgām 
pētniecības un inovācijas darbībām;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību Pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 19. pantam.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 11. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valstu pārstāvju grupa pieņem savu 
reglamentu.

6. Valstu pārstāvju grupa pieņem un 
publisko savu reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. PIELIKUMS – 18.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
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18.a Rādītāji
Rezultatīvie rādītāji panākumu novērtēšanai attiecībā pret 2. pantā izklāstītajiem mērķiem 
ir šādi:
Zinātnes un tehnoloģijas sasniegumi

Rādītājs Mērķis
KU mērķu 
sasniegšanas 
uzraudzība

Konkrēto mērķu 
sasniegšanas uzraudzība

Sk. Ietekmes novērtējuma 
ziņojuma 3.2. punktu

Izveidoto atklāto inovācijas 
tīklu skaits

Trīs atklāti inovācijas tīkli 
starp dažādiem nozares 
dalībniekiem un divi 
klīnisko pētījumu tīkli

Ārpus KU izstrādāto 
stratēģisko programmu 
skaits

Stratēģisko programmu 
izstrāde trīs pētniecības 
jomās, ko nosaka 
3.2. punktā paredzētie 
konkrētie mērķi

Izveidoto partnerību skaits Partnerības 16 pētniecības 
jomās, ko nosaka 
3.2. punktā paredzētie 
konkrētie mērķi

Stratēģiskās 
pētniecības 
programmas 
īstenošanas 
uzraudzība

To datu punktu skaits, kuri 
analizēti, lai sasniegtu 
objektīvu slimības 
molekulāro taksonomiju

5 miljoni datu punktu

Klasificēto slimību skaits Četras slimību jomas
To pētījumu skaits, kuri 
analizēti, lai gūtu atziņas 
no negatīviem rezultātiem

125 pētījumi

Kādā mērā ņemtas vērā 
veselības un demogrāfiskās 
pārmaiņas un labklājības 
politikas mērķi

Stratēģiskajā pētniecības 
programmā ir jāņem vērā 
pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” daļēji 
vispārējās pieejas 1.1.2., 
1.2.2. punkts un daļa no 
1.2.3. un 1.3.1. punkta

KU darbību uzraudzība
Projektu atlase un 
finansējuma 
piešķiršana

Laiks līdz dotācijas 
piešķiršanai

270 dienas
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Laiks līdz maksājuma 
veikšanai

30 dienas

Grafika ievērošanas 
līmenis

Paredzēts budžets un 
attiecīgi izsludināti 
uzaicinājumi piedalīties 
konkursā.

MVU līdzdalības un gūtā 
labuma līmenis

No sākuma 20 % IMI2 
finansējuma atvēl MVU; 
MVU gūtā labuma līmeni 
uzrauga no 2. gada —
vismaz 70 % respondentu , 
kas ir MVU, norāda, ka tie 
gūst labumu no nozares 
un/vai akadēmisko aprindu 
partneru zinātības; 80 % 
MVU norāda, ka mērķus 
nebūtu bijis iespējams 
sasniegt bez IMI2 atbalsta.

Pētniecības 
programmas 
efektivitāte

Publikāciju skaits Vidēji 20 publikācijas uz 
katriem EUR 10 miljoniem 
finansējuma

To žurnālu ietekmes 
faktors, kuros publicē 
rakstus

Vidējais ietekmes faktors 
10 % virs ES vidējā

Publikāciju ietekme Atsauču apjoms 20 % virs 
vidējā atsauču skaita ES 
publikācijās

Patentu skaits Vidēji divi patentu 
pieteikumi uz katriem 
EUR 10 miljoniem 
finansējuma

P&A intensitāte P&A gada izdevumu 
īpatsvara ikgadējo svārstību 
procentuālā daļa attiecībā 
pret EFPIA uzņēmumu 
kopējām izmaksām 

Or. en

Pamatojums

Referente uzskata, ka privāto ieguldījumu veicināšanas noteikumus ir jāstiprina, lai padarītu 
tos redzamākus. Tādēļ tiek ieviests jauns P&A intensitātes rādītājs EFPIA uzņēmumiem, kuri 
arī ir KU IMI locekļi.
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PASKAIDROJUMS

Novatorisku zāļu jomā uzsāktā 2. ierosme (IMI2) turpina IMI1, kas ir saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidota kopīgo tehnoloģiju ierosme, taču tai ir cita piemērošanas joma ––
no pirmskonkurences biomedicīnas pētniecības uzmanība tiks virzīta uz sabiedrības veselību. 
Tādā veidā IMI2 paplašinās savu programmu, lai aptvertu visu inovācijas ciklu, iekļaujot citas 
dzīvības zinātņu nozares un apskatot ne tikai pētniecību, bet arī novatorisko zāļu laišanu tirgū.

Kā tas ir norādīts otrajā IMI1 starpposma ziņojumā, ir iegūta pieredze, kas ir dabiski jebkurai 
jaunai shēmai, un kas tiek turpināts arī šajā priekšlikumā. Tomēr ir jautājumi, kuros kā 
referente uzskata, ir jāveic uzlabojumi, jo īpaši:

labāka saskaņotība ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”;

pārredzamāka, atbildīgāka un iesaistītāka pārvaldības struktūra;

spēcīgāka zinātniskā koordinācija.

Saskaņotība ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 

Apspriežot pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, Eiropas Parlaments ievēroja ekspertu grupas 
ieteikumus par Septītās pamatprogrammas starpposma novērtējumu un vēlāku EP revīzijas 
ziņojumu, kurā tika pausts aicinājums izstrādāt vienotu noteikumu kopumu visai programmai, 
vienlaikus gādājot, ka tematiskā saskaņotība kopā ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību, tiek 
ievērota visos instrumentos. Tā kā īpašas bažas pastāvēja par KTI, Eiropas Parlaments pielika 
ievērojamas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā instrumentā tiek pienācīgi ievēroti iepriekš minētie 
principi.

Tādējādi pamatprogrammas regulas 19. pantā tiek pastiprināti kritēriji gan šā instrumenta 
identifikācijai, gan pārvaldībai, īpašu uzmanību pievēršot i) šā instrumenta pierādītai 
pievienotajai vērtībai, ii) skaidrai un izmērāmai sabiedrības un konkurētspējas mērķu 
definīcijai, iii) līdzsvarotam privātā sektora ieguldījumam attiecībā pret ES budžetu, iv) 
dalības noteikumu ievērošanai, v) papildināmībai ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
citām daļām, vi) visu ieinteresēto partneru dalībai visā vērtību ķēdē, un vii) atklātas, 
pārredzamas un dalību veicinošas pārvaldības sistēmas īstenošanai. 

Līdzīgi pamatprogrammas regulas 26. pantā kā daļu no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma tiek pieprasīts veikt KTI padziļinātu novērtējumu, cita starpā 
iekļaujot KTI atklātības, pārredzamības un efektivitātes analīzi.

Šajā regulā tiek iekļauti arī šādi pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” noteikumi:

 lielāka MVU dalība (sk. pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 18. pantu), 
ņemot vērā, ka IMI projekta dalībnieku aptaujā ir redzams, ka nozares 
pārstāvju un akadēmisko aprindu interese par zināšanu apmaiņu ar MVU ir 
ļoti zema;
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 saskaņošana ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” veselības jomas 
ekspertu grupu (sk. pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 12. pantu);

 skaidra atbilstība pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pamatprincipiem, 
piemēram, atklāta piekļuve un dzimumu līdzsvars (sk. pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 15. un 15.b pantu);

 pārliecināšanās, ka PPP iekļautās jomas netiek automātiski izslēgtas no 
darba programmām, jo to nolūks ir drīzāk papildināt, nevis aizstāt 
regulāros transnacionālos sadarbības projektus (sk. pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 19. pantu);

 novārtā atstātu un ar nabadzību saistītu slimību ārstēšanai paredzētu 
produktu attīstības iekļaušana (sk. pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pielikumu „Veselība”).

Budžets

Neskatoties un vairākkārtēju Eiropas Parlamenta ieteikumu piešķirt pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” EUR 100 miljardus, Padome nolēma Komisijas priekšlikumu samazināt par 
12,5%. Šis lēmums, kā arī tas, ka T. Riera ziņojumā par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
ir teikts, ka programmu pamatā arī turpmāk ir jāvelta transnacionāliem, vidēja lieluma 
sadarbības pirmskonkurences pētniecības un izstrādes projektiem, mudināja referenti piemērot 
KU IMI2 to pašu procentuālo budžeta samazinājumu kā DFS paredzēto kopējo samazinājumu 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”.

Referente arī piedāvā ierobežot KU IMI1 neizmantoto apropriāciju nodošanu KU IMI2,
aptverot tikai iesākto IMI1 projektu pārvaldības administratīvās izmaksas. Pārējā neizmantotā 
budžeta daļa ir jāpārvieto uz Septītās pamatprogrammas regulārajiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus (piemēram, lai finansētu izcilus projektus, kas pašlaik ir iekļauti rezerves 
sarakstos).

Attiecībā par sviras efektu referente uzskata, ka noteikumus par nozares ieguldījumu natūrā ir 
jāstiprina vēl vairāk, lai padarītu tos redzamākus. Attiecīgi tiek ieviests jauns P&A 
intensitātes rādītājs un ir uzsvērta ex-post revīziju attiecināšana uz ieguldījumiem natūrā. 
Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) politika 

Kā parādīja sabiedrības apspriešanās rezultāti par publiskā un privātā sektora partnerībām 
dzīvības zinātņu pētniecībā un inovācijās saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”  un 
KU IMI abi starpposma novērtējumi, ieinteresēto personu vidū pastāv nopietnas bažas par KU 
IMI IĪT. Saskaņā ar iepriekš minēto Eiropas Parlaments ir stingri aizstāvējis pilnīgu dalības 
noteikumu ievērošanu un tādēļ mudina KU IMI dalībniekus pieņemt pieeju, kas:

 nerada šķēršļus, kas varētu kavēt izcilu MVU, universitāšu un pētniecības 
organizāciju, kā arī pacientu organizāciju dalību IMI;

 panāk taisnīgu tiesību piešķiršanu;
 jau no paša sākuma nodrošina juridisko noteiktību.

Ja būs nepieciešams deleģētais akts, lai paredzētu atkāpi no dalības noteikumiem, Parlaments 
cieši uzraudzīs to, ka iepriekš minētie principi tiek ievēroti un netiek radīts iespaids, ka 
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dalībnieku vidū pastāv nelīdzsvarotība.

Ciešāka zinātniskā koordinācija

Ieinteresētās personas ir vairākkārt paudušas kritiku, atbildot uz iepriekš minētās sabiedriskās 
apspriešanu, ka pētniecības aprindas nav jēgpilni iesaistījušās stratēģisko pētniecības 
programmu izstrādē. 

Tāpat ir jāpārliecinās, ka pētījumu temati atbilst patiesām sabiedrības interesēm un netiek 
uzskatīti par līdzekli, lai radītu tirgus izkropļojumus. Šajā sakarā referente uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi, ka zinātniska komiteja ne tikai tiek konsolidēta kā KU IMI būtiska struktūra, bet tā 
aktīvi piedalās arī to zinātnisko prioritāšu noteikšanā, kuras tiks iekļautas stratēģiskajā 
pētniecības programmā.

No otras puses, Veselības sadaļā ir jānodrošina lielāka saskaņotība un stratēģiskā plānošana, 
iesaistot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” veselības jomas ekspertu grupu.

Pārredzamāka un atbildīgāka pārvaldība

Pēdējais grozījumu kopums ir iesniegts, lai stiprinātu KU IMI pārvaldības struktūru un 
lēmumu pieņemšanas procesu pārredzamību un pārskatatbildību, lai apstiprinātu tā 
likumīgumu un nodrošinātu, ka visām struktūrām ir pieejami nepieciešamie līdzekļi savu 
pienākumu veikšanai īpaši jutīgā nozarē, kur sabiedrības interesēm ir jābūt galvenajam visu 
IMI darbību dzinējspēkam.


