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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 ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0501),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo daļu, 
saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-0258/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta 
kontroles komitejas atzinumu (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 … Regulā (ES) Nr. …/2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 202018”, ir noteikts mērķis 
sasniegt lielāku ietekmi, apvienojot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
privātā sektora partnerībās tajās 
būtiskākajās jomās, kurās pētniecība un 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulā (ES) Nr. …/2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”18, ir noteikts mērķis 
sasniegt lielāku ietekmi, apvienojot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
privātā sektora partnerībās tajās 
būtiskākajās jomās, kurās pētniecība un 
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inovācija varētu veicināt Savienības 
vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. ES var iesaistīties 
minētajās partnerībās, veicot finansiālus 
ieguldījumus kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 187. pantu, 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK.

inovācija varētu veicināt Savienības 
vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu, privāto ieguldījumu īpatsvara 
palielināšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Minēto partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām būtu jāatbild 
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 savās specifiskajās 
jomās. ES var iesaistīties minētajās 
partnerībās, veicot finansiālus ieguldījumus 
kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 187. pantu, saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK.

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

18 OV [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en

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"19, kopuzņēmumiem, kas 
ir izveidoti atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK saskaņā ar Lēmumā 
(ES) Nr. […]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem, būtu jāpiešķir papildu 

(5) Saskaņā ar pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020” (“Apvārsnis 2020”), 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes  Regulu (ES) Nr. .../201318a, un 
Padomes 2013. gada […] Lēmumu (ES) 
Nr. […]/2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
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atbalsts. Prioritāte, kas attiecas uz vadošo 
lomu rūpniecībā, ir vērsta uz diviem 
konkrētiem darbību virzieniem 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā: “mikroelektronika un 
nanoelektronika” un “jauna komponentu 
un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde”. Iegultās 
datorsistēmas (ARTEMIS) un 
nanoelektroniku (ENIAC) būtu jāapvieno 
vienā ierosmē.

"Apvārsnis 2020"19, kopuzņēmumiem, kas 
ir izveidoti atbilstīgi pamatprogrammai 
"Apvārsnis 2020" un saskaņā ar minētajā 
regulā un Lēmumā (ES) Nr. […]/2013 
paredzētajiem nosacījumiem, var piešķirt 
papildu atbalstu. Prioritāte, kas attiecas uz 
vadošo lomu rūpniecībā, ir vērsta uz 
diviem konkrētiem darbību virzieniem 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā: “mikroelektronika un 
nanoelektronika” un “jauna komponentu 
un sistēmu paaudze, progresīvu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde”. Iegultās 
datorsistēmas (ARTEMIS) un 
nanoelektroniku (ENIAC) būtu jāapvieno 
vienā ierosmē.

__________________ __________________
18a   Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020” un atceļ Lēmumu 
1982/2006/EK (OV L ...).

19 OV [īpašā programma, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"].

19 OV [īpašā programma, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"].

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Nanoelektronikas un iegulto 
datorsistēmu pētniecības programmām 
pastāvīgais atbalsts būtu jāpiešķir, 
pamatojoties uz kopuzņēmumu ENIAC un 
ARTEMIS darbībā gūto pieredzi, tostarp 
starpposma novērtējuma rezultātiem, 
ieinteresēto personu ieteikumiem un
vajadzību panākt resursu efektīvu 

(13) Nanoelektronikas un iegulto 
datorsistēmu pētniecības programmām 
pastāvīgais atbalsts būtu jāpiešķir, 
pamatojoties uz kopuzņēmumu ENIAC un 
ARTEMIS darbībā gūto pieredzi, tostarp 
starpposma novērtējuma rezultātiem, 
ieinteresēto personu ieteikumiem,
vajadzību panākt resursu efektīvu 
koordināciju un sinerģiju, un saglabājot 
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koordināciju un sinerģiju. nepieciešamo patstāvību, lai nodrošinātu 
pienācīgu līdzsvaru attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām trīs pušu 
īstenotajā pārvaldībā, kurā iesaistīti 
privātais sektors, ECSEL dalībvalstis un 
Savienība.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nostiprinājusies sadarbība starp 
Eiropas Tehnoloģiju platformu ARTEMIS, 
ENIAC un EPoSS (Eiropas Tehnoloģiju 
platforma viedo sistēmu integrēšanai) 
ieinteresētajām personām, kā sīki izklāstīts 
IKT komponentu un sistēmu nozaru augsta 
līmeņa stratēģiskajā pētniecības un 
inovācijas programmā, ko tās publicēja 
2012. gadā. Lai pēc iespējas labāk 
atspoguļotu šīs sadarbības radītās sinerģijas 
un uz tām pamatotos, ir jāizveido vienots 
kopuzņēmums (turpmāk tekstā —
kopuzņēmums ECSEL), kas aptver 
elektroniskos komponentus un sistēmas, 
tostarp kopuzņēmumu ENIAC un 
ARTEMIS iepriekšējās darbības, un 
izmanto vajadzībām piemērotāku struktūru 
un noteikumus, lai uzlabotu efektivitāti un 
nodrošinātu vienkāršošanu. Šajā nolūkā 
kopuzņēmumam ECSEL būtu jāpieņem tā 
vajadzībām piemēroti finanšu noteikumi 
atbilstīgi 209. pantam Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam12.

(14) Ir nostiprinājusies sadarbība starp 
Eiropas Tehnoloģiju platformu ARTEMIS, 
ENIAC un EPoSS (Eiropas Tehnoloģiju 
platforma viedo sistēmu integrēšanai) 
ieinteresētajām personām, kā sīki izklāstīts 
IKT komponentu un sistēmu nozaru augsta 
līmeņa stratēģiskajā pētniecības un 
inovācijas programmā, ko tās publicēja 
2012. gadā. Lai pēc iespējas labāk 
atspoguļotu šīs sadarbības radītās sinerģijas 
un uz tām pamatotos, ir jāizveido vienots 
kopuzņēmums (turpmāk tekstā —
kopuzņēmums ECSEL), kas aptver 
elektroniskos komponentus un sistēmas, 
tostarp kopuzņēmumu ENIAC un 
ARTEMIS iepriekšējās darbības, un 
izmanto vajadzībām piemērotāku struktūru 
un noteikumus, lai uzlabotu efektivitāti un 
nodrošinātu vienkāršošanu. Šajā nolūkā 
kopuzņēmumam ECSEL būtu jāpieņem tā 
vajadzībām piemēroti finanšu noteikumi 
atbilstīgi 208. pantam Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam24.

__________________ __________________
24 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 24 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Papildus kopuzņēmuma ECSEL 
starpposma novērtējumam un 
"Apvārsnis 2020" 32. pantā minētajam 
novērtējumam kopīgas tehnoloģiju 
ierosmes, kas ir pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" īpašs finansējuma 
instruments, būtu jāpakļauj padziļinātam 
starpposma novērtējumam, kurā cita 
starpā būtu jāietver to atklātības, 
pārredzamības un lietderības analīze.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidoto struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides aktā var būt 
paredzēts aizliegums Revīzijas palātai 
pārbaudīt šo struktūru, biroju vai 
aģentūru ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu minētās regulas 209. pantā 
paredzēto struktūru pārskati ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kura sniedz atzinumu, cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību.
Vajadzība novērst divkāršu pārskatu 
pārbaudi pamato noteikumu, kam 

(26) Kopuzņēmumam ECSEL vajadzētu 
būt Savienības izveidotai struktūrai, un 
Eiropas Parlamentam pēc Padomes 
ieteikuma būtu jāapstiprina tā budžeta 
izpilde. Tomēr jāņem vērā arī specifika, 
kas saistīta ar to, ka kopīgas tehnoloģiju 
ierosmes (KTI) ir publiskā un privātā 
sektora partnerība, un jo īpaši ar privātā 
sektora ieguldījumiem budžetā.
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atbilstīgi Revīzijas palātai nebūtu 
jāpārbauda kopuzņēmuma ECSEL 
pārskati.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmums ECSEL ir struktūra, kas 
ir pilnvarota īstenot Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā 
paredzēto publiskā un privātā sektora 
partnerību.

3. Kopuzņēmums ECSEL darbojas kā
struktūra, kas minēta Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL darbības jomas 
pamatā būs kopuzņēmuma ENIAC un 
kopuzņēmuma ARTEMIS, kā arī Eiropas 
Tehnoloģiju platformas EpoSS panāktie 
rezultāti. Tas veicinās jauninājumus 
turpmāk norādītājās galvenajās jomās un 
nodrošinās šo jomu sinerģijas:

2. Kopuzņēmuma ECSEL darbības jomas 
pamatā būs kopuzņēmuma ENIAC un 
kopuzņēmuma ARTEMIS, kā arī Eiropas 
Tehnoloģiju platformas EpoSS panāktie 
rezultāti. Tas veicinās jauninājumus 
turpmāk norādītājās galvenajās jomās un 
taisnīgā veidā nodrošinās šo jomu 
sinerģijas:

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmuma ECSEL administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1 215 255 000. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas īpašajai 
programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020). Budžeta izpildi attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu uztic 
kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantā minētā struktūra atbilstīgi 
minētās regulas 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktam, 60. un 
61. pantam.

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmuma ECSEL administratīvo un 
darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 1 215 255 000. Ieguldījumu izmaksā 
no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas īpašajai 
programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020). Budžeta izpildi attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu uztic 
kopuzņēmumam ECSEL, kas rīkojas kā 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
208. pantā minētā struktūra atbilstīgi 
minētās regulas 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktam, 60. un 
61. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienības finanšu ieguldījumu veic, 
ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) kopuzņēmums ECSEL ir pierādījis, ka 
tā daudzgadu darba plāns un tā 
finansējamās darbības atbilst 
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" 
noteiktajām prioritātēm;
b) kopuzņēmums ECSEL ir pierādījis, ka 
ir ievēroti pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” vispārīgie principi;
c) kopuzņēmums ECSEL  ir pierādījis, ka 
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ir izpildīti pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” 19. pantā paredzētie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ECSEL dalībvalstis sniedz tādu 
finansiālo ieguldījumu kopuzņēmuma 
ECSEL darbības izmaksu segšanai, kas 
1. pantā noteiktajā laikposmā ir vismaz
EUR 1 200 000 000.

1. ECSEL dalībvalstis sniedz tādu 
minimālo finansiālo ieguldījumu 
kopuzņēmuma ECSEL darbības izmaksu 
segšanai, kas 1. pantā noteiktajā laikposmā 
ir samērīgs Savienības ieguldījumam
EUR 1 200 000 000 apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Privātie biedri 1. pantā noteiktajā 
laikposmā kopuzņēmumā ECSEL sniedz 
kopējo ieguldījumu vismaz 
EUR 1 700 000 000 apmērā vai nodrošina, 
ka šādu ieguldījumu veic to sastāvā esošie 
tiesību subjekti.

2. Privātie biedri 1. pantā noteiktajā 
laikposmā dod ieguldījumu kopuzņēmuma
ECSEL nodibināšanā un īstenošanā un 
sagaida kopējo ieguldījumu vismaz 
EUR 1 700 000 000 apmērā un nodrošina, 
ka šādu ieguldījumu veic to sastāvā esošie 
tiesību subjekti

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma ECSEL biedri, kas nav 
Savienība, katru gadu līdz 31. janvārim
ziņo valdei par to 1. un 2. punktā minēto 
ieguldījumu vērtību, kuri veikti katrā 
iepriekšējā finanšu gadā.

4. Kopuzņēmuma ECSEL biedri, kas nav 
Savienība, katru gadu līdz 31. maijam ziņo 
valdei par to 1. un 2. punktā minēto 
ieguldījumu vērtību, kuri veikti katrā 
iepriekšējā finanšu gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kopuzņēmums ECSEL pieņem īpašus 
finanšu noteikumus saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantu un 
Regulu (ES) Nr. … [Deleģētā regula par 
finanšu regulas paraugu attiecībā uz PPP].

Kopuzņēmums ECSEL pieņem īpašus 
finanšu noteikumus saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantu un 
Regulu (ES) Nr. … [Deleģētā regula par 
finanšu regulas paraugu attiecībā uz 
aģentūrām].

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2017. gada 
31. decembrim novērtē arī valsts līmeņa 
atbilstības kritēriju attiecību pret Regulā 
(ES) Nr. ... [Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
noteiktajiem atbilstības kritērijiem. 
Minētajā novērtējumā īpaši izvērtē, kā 
atšķirības starp dažādiem valsts līmeņa 
atbilstības kritērijiem, kā arī atšķirības 
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starp šādiem valsts līmeņa atbilstības 
kritērijiem un pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" atbilstības kritērijiem 
ietekmē dalības līmeni. Novērtējumā 
īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz 
pieejamību finansējumam saskaņā ar 
kopuzņēmumu ECSEL  tiesību subjektu 
no Savienības dalībvalstīm, kuras nav 
kopuzņēmumu ESCEL biedres. Komisija 
līdz 2018. gada 30. jūnijam šāda 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Budžeta izpildes apstiprināšanu
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā ECSEL veic saskaņā ar to 
struktūru budžeta apstiprināšanas 
procedūru, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
EURATOM) Nr. 966/2012 208. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmums ECSEL pilnībā 
sadarbojas ar budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūrā iesaistītajām 
iestādēm un sniedz visu vajadzīgo papildu 

2. Kopuzņēmums ECSEL pilnībā 
sadarbojas ar budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūrā iesaistītajām 
iestādēm un attiecīgā gadījumā sniedz visu 
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informāciju. Šajā saistībā var rasties 
vajadzība nodrošināt pārstāvību 
sanāksmēs ar attiecīgajām iestādēm vai 
struktūrām un sniegt atbalstu Komisijas 
deleģētajam kredītrīkotājam.

vajadzīgo papildu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā visas ar šo regulu 
izveidotā kopuzņēmuma darbības īpašās 
vajadzības, Komisija var pieprasīt 
ierobežotas atkāpes no Regulas (ES) 
Nr. .../2013 (pamatprogramma 
"Apvārsnis 2020" un Lēmuma (ES) 
Nr. .../201318a , kamēr vien šādas atkāpes 
ir cik vien iespējams minimālas, 
nodrošinot maksimālu atbilstību 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
mērķiem un un tās īstenošanu. Šā iemesla 
dēļ pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
LESD 290. pantu var deleģēt Komisijai. 
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2013 
[pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
noteikumi] 50. pantu, Eiropas Parlaments 
vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 
minētās regulas 1. panta 3. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.
________________
18a OV [īpašā programma, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"].

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
Pielikums – 16. sadaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma ECSEL administratīvās 
izmaksas nepārsniedz EUR 39 420 000, un 
tās sedz ar finansiālajiem ieguldījumiem 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam par 
Savienības ieguldījumu, kas nepārsniedz 
EUR 15 255 000, 4. panta 2. punktam par 
privāto biedru ieguldījumu, kas 
nepārsniedz EUR 19 710 000, un 19. panta 
2. punktam par to darbību pabeigšanu, 
kuras sāktas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 72/2008 un Regulu Nr. 74/2008. Ja 
daļa no ieguldījuma administratīvo 
izmaksu segšanai netiek izlietota, to var 
darīt pieejamu kopuzņēmuma ECSEL 
darbības izmaksu segšanai.

2. Kopuzņēmuma ECSEL administratīvās 
izmaksas nepārsniedz EUR 40 945 500, un 
tās sedz ar finansiālajiem ieguldījumiem 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam par 
Savienības ieguldījumu, kas nepārsniedz 
EUR 15 920 440, 4. panta 2. punktam par 
privāto biedru ieguldījumu, kas 
nepārsniedz EUR 20 570 060, un 19. panta 
2. punktam par to darbību pabeigšanu, 
kuras sāktas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 72/2008 un Regulu Nr. 74/2008, 
EUR 4 455 000. Ja daļa no ieguldījuma 
administratīvo izmaksu segšanai netiek 
izlietota, to var darīt pieejamu 
kopuzņēmuma ECSEL darbības izmaksu 
segšanai. Ja šķiet, ka administratīvajiem 
izdevumiem paredzētais ieguldījums ir 
nepietiekams, izpilddirektors var sasaukt 
valdes sanāksmi, lai izdarītu korekciju.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā summa, kas ir rezervēta ECSEL administratīvajām izmaksām, ir neliela 
salīdzinājumā ar citu kopuzņēmumu, tostarp agrāko kopuzņēmumu ARTEMIS un ENIAC, 
administratīvajām vajadzībām. Ar šo grozījumu par 10 % palielina ECSEL administratīvo 
budžetu, kurš saskaņā ar referentes viedokli pēc rūpīgas apspriešanas labāk atbilst ECSEL 
faktiskajām vajadzībām. Tomēr jaunais kopuzņēmums apvienos divus iepriekšējos 
kopuzņēmumus, un ir sarežģīti paredzēt aktuālās vajadzības, un tālab direktoram būtu 
jāpiešķir iespēja veikt turpmākas korekcijas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
Pielikums – 16. sadaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja kāds kopuzņēmuma ECSEL biedrs 5. Ja kāds kopuzņēmuma ECSEL biedrs 
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nav izpildījis pienākumus attiecībā uz 
iepriekš saskaņoto finansiālo ieguldījumu, 
izpilddirektors par to rakstiski paziņo un 
nosaka pieņemamu termiņu, kurā minētos 
pienākumus var izpildīt. Ja pienākumi nav 
izpildīti norādītajā termiņā, izpilddirektors 
sasauc valdes sanāksmi, lai lemtu par to, 
vai būtu jāatsauc attiecīgā biedra dalība 
vai jāveic kādi citi pasākumi, līdz 
pienākumi ir izpildīti.

nav izpildījis pienākumus attiecībā uz 
iepriekš saskaņoto finansiālo ieguldījumu, 
izpilddirektors par to rakstiski paziņo un 
nosaka pieņemamu termiņu, kurā minētos 
pienākumus var izpildīt. Ja pienākumi nav 
izpildīti norādītajā termiņā, izpilddirektors
ierosina, ka valde aicina Komisiju īstenot 
nepieciešamās darbības saskaņā ar 
Līguma 323. pantu, lai atgūtu šādu 
ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
Pielikums – 18. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopuzņēmums ECSEL atbalsta netiešās 
darbības, izmantojot atklātus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
konkursa kārtībā un pieejamā budžeta 
ietvaros piešķirot publisko finansējumu. 
Jebkurš saskaņā ar šo ierosmi paredzētais 
publiskais atbalsts neskar valsts atbalsta 
procesuālos un materiālos noteikumus.

1. Kopuzņēmums ECSEL atbalsta netiešās 
darbības, izmantojot atklātus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
konkursa kārtībā, stingri ievērojot Regulu 
(ES) Nr. .../2013 [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” un Regulu (ES) 
Nr. .../2013 [Dalības un pētījumu 
rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā 
uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”],  
un pieejamā budžeta ietvaros piešķirot 
publisko finansējumu. Jebkurš saskaņā ar 
šo ierosmi paredzētais publiskais atbalsts 
neskar valsts atbalsta procesuālos un 
materiālos noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Pielikums – 18. sadaļa – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Konkrētus atbilstības kritērijus 
finansējuma saņemšanai no ECSEL 
dalībvalstīm var noteikt atbilstīgās valstu 
finansējuma piešķiršanas iestādes, un tos 
iekļauj darba plānā.

Konkrētus atbilstības kritērijus finansējuma 
saņemšanai no ECSEL dalībvalstīm var 
noteikt atbilstīgās valstu finansējuma 
piešķiršanas iestādes, un tos iekļauj darba 
plānā. Tomēr Savienības finansējuma 
piešķiršanu neierobežo, paredzot tā 
piešķiršanu tikai dalībniekiem no ECSEL 
dalībvalstīm, un noteikumus paredz darba 
plānā, lai nodrošinātu, ka aicinājumi 
rīkoties saistībā ar kopuzņēmumu ECSEL 
faktiski ir pieejami arī struktūrām no 
Savienības dalībvalstīm, kas nav 
kopuzņēmuma ESCEL biedres.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Pielikums – 22. sadaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmums ECSEL katru gadu 
iesniedz ziņojumu Komisijai atbilstīgi 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Pielikums – 22. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma ECSEL pārskatus 
pārbauda neatkarīga revīzijas struktūra, 
kā norādīts Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā.

svītrots
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 Revīzijas palāta nepārbauda 
kopuzņēmuma ECSEL pārskatus.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referente uzskata, ka pamatprogramma "Apvārsnis 2020" ir izstrādāta īstajā laikā, lai tās 
īstenošanā izmantotu panākumus, kas gūti saistībā ar 7. pamatprogrammu, un turpinātu 
atbalstīt Eiropas pētniecības nozari, ieguldot publisko finansējumu un piesaistot privātā 
sektora ieguldījumus veidā, kas paātrinātu patiesas Eiropas pētniecības telpas attīstību. 
Pētniecība ir inovāciju pamatā visās dzīves jomās un konsekventi stiprina dažādas Savienības 
politikas jomas. Pareizi veikti ieguldījumi nodrošinātu papildu iniciatīvas, lai īstenotu 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus, padarot ES ekonomiku gudru, ilgtspējīgu un integrējošu.

Tā kā IKT ir galvenās pamattehnoloģijas, kas veicina inovāciju citās rūpniecības nozarēs, 
kopuzņēmumam ECSEL būs izšķiroša nozīme to mērķu īstenošanā, kas noteikti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pīlārā “Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”. Tās mērķi būs stiprināt rūpniecības konkurētspēju attiecībā uz galvenajām 
tehnoloģijām, piemēram, mikroelektroniku un nanoelektroniku, un inteliģentiem iegultajiem 
komponentiem un sistēmām, kuri visi ir noteikti kā prioritārās jomas  IKT tēmā 
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020".

Referente apzinās, ka kopuzņēmumi ir nozīmīgs rīks pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
īstenošanai, jo tie apvieno privāto un publisko sektoru, izveidojot mērķtiecīgas partnerības, 
kuras palielina publiskā finansējuma sviras efektu un veicina ideju attīstību, pārvēršot tās 
konkrētos izstrādājumos.  Tomēr referente uzskata, ka ir jāatrod īstais līdzsvars starp 
kopuzņēmumu brīvu izvēli darboties neatkarīgi un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
mērķu un principu stingru ievērošanu, lai panāktu to pareizu darbību. Šajā ziņā šī regula ir 
īpaši svarīga, jo ar to tiks noteikts kopuzņēmumu darbības pamats turpmākajiem 7 gadiem. 
Šajā kontekstā referente saprot Komisijas prasību noteikt konkrētas atkāpes no dalības un 
pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumiem attiecībā uz pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" un piekrīt šādu atkāpju paredzēšanai, kamēr tiek 
nodrošināts, ka tās tiek saglabātas minimālajā nepieciešamajā līmenī. Referente uzskata, ka šī 
autonomija būtu jānodrošina, arī īstenojot tiešu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru, 
piešķirot Parlamentam tiešu iespēju rūpīgi pārbaudīt kopuzņēmuma darbību, bet 
kopuzņēmumam — lielāku brīvību tā lietu vadībā. 

Referente izprot arī kopuzņēmuma ECSEL vienreizību, kurā dažas Savienības dalībvalstis 
veidos daļu no kopuzņēmuma to ECSEL biedru statusā. Šis apstāklis nodrošina priekšrocību 
mobilizēt valstu un Savienības līdzekļus, bet līdz ar to radīsies arī problēma koordinēt dažādas 
valstu finansējuma piešķiršanas iestādes un saistībā ar šo valstu kritērijiem atbilstībai 
Savienības finansējumam un kritērijiem. Tālab referente cer, ka ECSEL biedres izmantos 
iespēju uzticēt kopuzņēmumam to veikto ieguldījumu īstenošanu tā, lai cik vien iespējams bez 
problēmām organizētu uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus pasākumiem, un vēlētos, lai 
Komisija izvērtē, kā dalību ECSEL varētu ietekmēt atšķirības starp valstu un Savienības 
noteikumiem. Turklāt referente cer, ka tas samazinātu arī risku, ka to dalībvalstu struktūras, 
kas ir ECSEL biedres, gūtu netiešas priekšrocības, kaitējot citiem, jo tas neatbilstu 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas gaisotnei un tam, kāda veidā funkcionē ES 
finansējums.


