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PR_COD_1amCom

Procedūru apzīmējumi

* Konsultāciju procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Procedūras veids ir atkarīgs no juridiskā pamata, ko nosaka akta projekts.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta veiktajos grozījumos aktu projektu grozījumi ir izcelti treknā 
slīprakstā. Izcēlums parastā slīprakstā ir norāde attiecīgajiem dienestiem uz 
akta projekta daļām, kam varētu būt nepieciešamas korekcijas, kad būs 
sagatavots galīgais teksts; piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai 
to izlaidumi kādā no valodām. Šāda veida ieteiktie labojumi ir jāapstiprina 
attiecīgajiem dienestiem.

Akta projektā jebkura piedāvāta esoša akta grozījuma virsrakstā ir trešā 
rindiņa, kurā identificēts esošais tiesību akts, un ceturtā rindiņa, kurā 
identificēts šī akta noteikums, kuru Parlaments vēlas grozīt. Esoša tiesību 
akta fragmenti, ko Parlaments vēlētos grozīt, bet kuri akta projektā ir atstāti 
nemainīti, ir izcelti treknrakstā. Svītrojumi, ko Parlaments vēlētos veikt 
šajos teksta fragmentos, ir norādīti šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kurā izklāstīti 
dalības un izplatīšanas noteikumi Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 
Apvārsnis 2020 (2014–2020)
(COM(2011)0810–C7-0465/2011–2011/0399(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0810),

– Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173., 183. 
pantu un 188. panta otro punktu, saskaņā ar kuru Komisija iesniegusi priekšlikumu 
Parlamentam (C70465/2011),

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

– Ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2012. gada xx.xx1,

– – Ņemot vērā Reglamenta 55. noteikumu,

– Ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A70000/2012),

1. Pieņem savu nostāju pirmajā lasījumā, kā šeit izklāstīts;

2. Ja Komisija plāno priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu, prasa tai vēlreiz 
iesniegt Parlamentam;

3. Uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums 1
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
4. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

4. Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumos pienācīgi 
jāatspoguļo Eiropas Parlamenta ieteikumi, 
kas apkopoti Ziņojumā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu, un Padomes ieteikumi 
attiecībā uz pētniecības pamatprogrammu 

4. Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumos pienācīgi 
jāatspoguļo Eiropas Parlamenta ieteikumi, 
kas apkopoti Ziņojumā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu, un Padomes ieteikumi 
attiecībā uz pētniecības pamatprogrammu 

                                               
1 Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.
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administratīvo un finansiālo prasību 
vienkāršošanu. Noteikumiem jānodrošina 
to vienkāršošanas pasākumu 
nepārtrauktība, kuri jau tiek īstenoti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumu 
Nr.1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
7. pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007.–2013. gads), un 
jāturpina mazināt administratīvo slogu 
dalībniekiem un finansiālo noteikumu 
sarežģītību, lai samazinātu finanšu kļūdas. 
Noteikumos arī pienācīgi jāņem vērā 
zinātnieku aprindu paustās bažas un 
ieteikumi no diskusijām, kuras aizsāktas ar 
Komisijas 2010. gada 29. aprīļa 
paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pētniecības pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošana” un vēlāk pieņemto 
2011. gada 9. februāra Zaļo grāmatu “No 
problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un 
inovāciju finansējumam”.

administratīvo un finansiālo prasību 
vienkāršošanu. Noteikumiem jāparedz to 
vienkāršošanas pasākumu nepārtrauktība, 
kuri jau tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
par Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu 
pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju 
attīstībai un demonstrējumu pasākumiem 
(2007.–2013. gads) un 2010. gada 
12. novembra Ekspertu grupas 
7. pamatprogrammas starpposma 
novērtējuma 2010 gala ziņojumu un
jāturpina mazināt administratīvo slogu 
dalībniekiem un finansiālo noteikumu 
sarežģītību, lai samazinātu finanšu kļūdas. 
Noteikumos arī pienācīgi jāņem vērā 
zinātnieku aprindu paustās bažas un 
ieteikumi no diskusijām, kuras aizsāktas ar 
Komisijas 2010. gada 29. aprīļa 
paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pētniecības pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošana” un vēlāk pieņemto 
2011. gada 9. februāra Zaļo grāmatu “No 
problēmām uz iespējām: veidojot vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un 
inovāciju finansējumam", kā arī attiecīgo 
ieinteresēto personu sabiedrisko 
apspriešanu pēc Komisijas iniciatīvas.

Or. en

 Pamatojums

Komisijas ietekmes novērtējums par pamatprogrammu Apvārsnis 2020, COM 809 (2011) 
galīgā red., 101. lpp.: "...ieinteresēto personu un iestāžu apspriešana par turpmāku 
vienkāršošanu, kā arī Apvārsnis 2020 ietekmes novērtējums skaidri norāda, ka finansēšanas 
modelis, kas paredz faktisko izmaksu atlīdzināšanu, ir vēlamais variants."

Grozījums 2
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
5. apsvērums
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Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu saskanību ar citām 
Savienības finansēšanas programmām, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes [...] regulu (ES) Nr. XX/XX par 
finanšu noteikumiem, kuri attiecas uz 
Savienības gada budžetu, un Komisijas 
deleģēto [...] regulu (ES) Nr. X/X, kura 
groza Finanšu regulas īstenošanas 
detalizētos noteikumus.

(5) Lai nodrošinātu saskanību ar citām 
Savienības finansēšanas programmām, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes [...] regulu (ES) Nr. XX/XX par 
finanšu noteikumiem, kuri attiecas uz 
Savienības gada budžetu, un Komisijas 
deleģēto [...] regulu (ES) Nr. X/X, kura 
groza Finanšu regulas īstenošanas 
detalizētos noteikumus, tomēr pienācīgi 
ņemot vērā pētniecības un inovāciju 
darba specifiku.

Or. en

Grozījums 3
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
6. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(6) Jānodrošina integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammas, 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) darbības, 
tādējādi atvieglojot dalību, radot 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielinot zinātnisko un ekonomisko 
ietekmi, vienlaikus novēršot dublēšanos un 
sadrumstalotību. Lai nodrošinātu saskaņotu 
pamatu, kas veicinātu Eiropas 
struktūrvienību dalību programmās, kuras 
saņem ES finansiālo ieguldījumu no
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro vienoti 
noteikumi. Tomēr jānodrošina brīva 
iespēja ar Komisijas piekrišanu pieņemt 

(6) Jānodrošina integrēta pieeja, apvienojot 
7. pētniecības pamatprogrammas, 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) darbības, 
tādējādi atvieglojot dalību, radot 
saskaņotāku instrumentu kopumu un 
palielinot zinātnisko un ekonomisko 
ietekmi, vienlaikus novēršot dublēšanos un 
sadrumstalotību. Lai nodrošinātu saskaņotu 
pamatu, kas veicinātu Eiropas 
struktūrvienību dalību programmās, kuras 
saņem ES finansiālo ieguldījumu no 
“Apvārsnis 2020” budžeta, tostarp dalību 
programmās, ko pārvalda EIT, 
kopuzņēmumi vai jebkuras citas 
struktūrvienības atbilstoši LESD 
187. pantam, vai dalību programmās, ko 
uzņēmušās dalībvalstis atbilstoši LESD 
185. pantam, ir jāpiemēro vienoti 
noteikumi.
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īpašus noteikumus, ja to pamato attiecīgo 
darbību konkrētās vajadzības.

Or. en

(Skatīt zemāk.)

 Pamatojums

Lai uzturētu vienoto noteikumu kopumu, šai regulai jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz 
minētajiem pasākumiem vai programmām, tomēr pieļaujot elastīgu pieeju šajā regulā 
noteiktajās jomās.

Grozījums 4
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
9. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem jāveido 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
pamats, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā, ka 
visiem dalībniekiem un jo īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem ir jārada ērtas 
piekļuves iespējas, izmantojot vienkāršotas 
procedūras. ES finansiālo palīdzību varētu 
nodrošināt dažādos veidos.

(9) Dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem jāveido 
saskaņots, visaptverošs un pārredzams 
pamats, lai nodrošinātu pēc iespējas 
efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā, ka 
visiem dalībniekiem un jo īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem ir jārada ērtas 
piekļuves iespējas, izmantojot vienkāršotas 
procedūras.

Or. en

Grozījums 5
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 9 a (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(9a) Finansiālo palīdzību no Eiropas 
Savienības varētu sniegt, izmantojot 
dažādas formas un izvēloties 
vispiemērotāko pasākumu, kas atbalsta 
"Apvārsnis 2020" mērķus un atbilst 
paredzēto saņēmēju konkrētajām 
vajadzībām.
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Or. en

 Pamatojums

Papildu apsvērums ir pievienots, lai uzsvērtu, ka galvenajam kritērijam, izvēloties starp 
dažāda veida finansējumu, ir jābūt pasākuma piemērotībai konkrētajam mērķim.

Grozījums 6
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums (jauns) 9 b

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

9.b) Ņemot vērā dažādo pētniecības 
aprindu dalībnieku atšķirības un 
specifiskās vajadzības, dalības noteikumos 
jānosaka tālāks finansējuma likmju 
kombināciju samazinājums un metodes 
netiešo izmaksu noteikšanai, vienlaikus 
saglabājot pašreizējo diferenciāciju starp 
universitātēm/pētniecības centriem, 
nozari, bezpeļņas organizācijām un MVU, 
kā skaidri norādīts Eiropas Parlamenta 
2010. gada 11. novembra rezolūcijas 
17. punktā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu1.
_____________
1 OV C 74E, 13.03.2012., 34. lpp.

Or. en

 Pamatojums

Lai novērstu pārmērīgu "Apvārsnis 2020 vienkāršošanu, kad netiek ņemtas vērā pat galvenās 
atšķirības starp ieinteresētajām personām, un tādējādi izraisot nevēlamas sekas — samazinot 
noteiktu, pašlaik neizdevīgā situācijā esošu ieinteresēto personu dalību, Parlamentam 
vajadzētu atcerēties Carvalho ziņojuma 17. punktu, kurā skaidri aicināts īstenot vienkāršotu 
sistēmu, kura uzturētu pašreizējo (un labi pamatoto) diferenciāciju starp ieinteresētajām 
pusēm.

Grozījums 7
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums (jauns) 9 c



PE489.632v01-00 10/75 PR\903026LV.doc

LV

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(9c) Šajos līdzdalības un pētījumu 
rezultātu izplatīšanas noteikumos jāņem 
vērā arī specifiskās MVU un uzņēmumu 
ar vidēji lielu kapitālu finansējuma 
vajadzības, tādējādi tiem ļaujot vaļu likt 
lietā pilnu pētniecības un inovāciju 
potenciālu, pienācīgi ievērojot dažādu 
MVU veidu un dažādu nozaru specifiku. 
Līdzdalības noteikumiem pienācīgā veidā 
būtu jāveicina finansējuma piešķiršanas 
laika saīsināšana līdz maksimāli sešiem 
mēnešiem.

Or. en

 Pamatojums

Atsauce uz Carvalho ziņojuma 38. un 39. punktu.

Grozījums 8
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
12. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(12) Ir lietderīgi izveidot noteikumus un 
nosacījumus Savienības finansējuma 
piešķiršanai dalībniekiem, kas darbojas 
saskaņā ar "Apvārsnis 2020". Lai mazinātu 
esošo finansēšanas noteikumu sarežģītību
un palielinātu elastīgumu projektu 
īstenošanā, ir jāpieņem vienkāršota 
izmaksu atmaksāšanas sistēma, kurā vairāk 
izmanto vienreizējos maksājumus, bāzes 
likmes un likmes vienības izmaksas.
Vienkāršošanas nolūkos ir jāpiemēro 
vienota atlīdzināšanas likme katram 
darbības veidam, to nediferencējot pēc 
atbalsta saņēmēja veida.

(12) Ir lietderīgi izveidot noteikumus un 
nosacījumus Savienības finansējuma 
piešķiršanai dalībniekiem, kas darbojas 
saskaņā ar "Apvārsnis 2020". Lai mazinātu 
esošo finansēšanas noteikumu sarežģītību, 
ir jāpieņem vienkāršota izmaksu 
atmaksāšanas sistēma, kurā vairāk izmanto 
vienreizējos maksājumus, bāzes likmes un 
likmes vienības izmaksas.

Or. en
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 Pamatojums

Attiecībā uz dalībniekiem — lielāka elastība projekta īstenošanas laikā nenoved pie 
sarežģītības samazināšanas, drīzāk pretēji. Vienota finansējuma likme neņem vērā konkrētu 
dalībnieku specifiskās vajadzības un nav pievilcīga dalībniekiem, kuri veic pētniecības darbus 
inovāciju projektā. Maz ticams, ka pētniecības partnerus finansēs citi dalībnieki. Šī kārtība 
var arī traucēt projekta konsorcijiem un ievērojami aizkavēt pieteikšanās procesu.

Grozījums 9
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
13. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

Konkrētas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansēšanas formām — balvām, publisko 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
un tādu novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu, kuriem ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi.

(13) Īpašas problēmas pētniecības un 
inovāciju jomā būtu jārisina ar jaunām 
finansējuma formām, piemēram, balvām, 
publisko iepirkumu pirmskomercializācijas 
posmā un novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu, kā arī ar īpaša veida 
finansēšanas struktūrām, piemēram, 
esošām un jauniecerētām plānošanas 
iniciatīvām, kuru pamatā ir LESD 185. 
un 187. pants un Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regulas] 55. pants. Šiem 
jaunajiem finansēšanas veidiem un šīm 
dažādu veidu finansēšanas struktūrām
nepieciešami īpaši noteikumi, kas 
jānosaka šajā regulā.

Or. en

 Pamatojums

Lai stiprinātu ideju par vienotu noteikumu kopumu, dalības noteikumu vidū ir ieviesti 
specifiski nosacījumi ar jaunu nosaukumu, kuri attiecas uz pieejamām specifiska veida 
finansēšanas struktūrām, kā arī jauna veida finansējumu.

Grozījums 10
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 13 a (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(13a) Ir lietderīgi izmantot dažādus 
finansēšanas veidus un vajadzības 
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gadījumā apvienot dažādu veidu 
finansēšanas struktūras. Jo īpaši —
finanšu instrumenti ir jāizmanto vienam 
otru papildinošā veidā, ja tie palīdz 
piesaistīt vēl vairāk privāto ieguldījumu 
pētniecībā un inovācijā, tostarp riska 
kapitāla ieguldījumiem inovatīvu 
uzņēmumu un jo īpaši MVU, un ja 
attiecībā uz konkrētu darbību rezultātus 
nevar efektīvi sasniegt ar dotācijām, un ja 
darbības galvenokārt sastāv no tirgus 
situācijai tuvām darbībām.

Or. en

 Pamatojums

Finanšu instrumentu mērķis ir rosināt un sekmēt privātas investīcijas inovācijās un novērst 
sastinguma periodu pirmskomercializācijas posmā. Tirgus situācijai tuvu darbību 
kombinācija ir jānostiprina un jāuzsver visos dalības noteikumos, tostarp ar īpašu pantu 
"specifiskajos noteikumos," ar ko nosaka vispārējos finanšu instrumentu izmantošanas 
nosacījumus.

Grozījums 11
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
14. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(14) Lai uzturētu vienlīdzīgus spēles 
noteikumus visiem uzņēmumiem, kas 
darbojas iekšējā tirgū, programmas 
"Apvārsnis 2020" nodrošinātais 
finansējums ir jāparedz saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem, tādējādi nodrošinot 
efektīvu valsts līdzekļu izlietojumu un 
novēršot tirgus izkropļošanu — privātā 
finansējuma izspiešanu no tirgus, 
neefektīvu tirgus struktūru izveidi un 
neefektīvu firmu pastāvēšanu.

(14) Lai uzturētu vienlīdzīgus spēles 
noteikumus visiem uzņēmumiem, kas 
darbojas iekšējā tirgū, programmas 
"Apvārsnis 2020" nodrošinātais 
finansējums ir jāparedz tā, lai tiktu 
nodrošināts efektīvs valsts līdzekļu 
izlietojums un novērsta tirgus 
izkropļošana — privātā finansējuma 
izspiešana no tirgus, neefektīvu tirgus 
struktūru izveide un neefektīvu firmu 
pastāvēšana.

Or. en

 Pamatojums

Tā kā valsts atbalsta shēma attiecas tikai uz dalībvalstīm un neattiecas uz Savienības 
finansējumu pētniecības un inovāciju jomā, atsauce ir jāsvītro, lai izvairītos no 
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pārpratumiem. Taču vispārējais mērķis novērst tirgus kropļošanu tomēr būtu jāpiemin.

Grozījums 12
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
15. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(15) Ir jāaizsargā Eiropas Savienības 
finanšu intereses, veicot samērīgus 
pasākumus visā izdevumu ciklā.

(15) Ir jāaizsargā Eiropas Savienības 
finanšu intereses, veicot samērīgus 
pasākumus visā izdevumu ciklā, pietiekami 
sabalansējot uzticēšanos un kontroli.

Or. en

 Pamatojums

Atsauce atbilstoši Carvalho ziņojuma 11. punktu un Apvārsnis 2020 Regulu.

Grozījums 13
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. apsvērums

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs.

(19) Ir jāpieņem noteikumi par rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka dalībnieki pienācīgi 
aizsargā, izmanto un izplata šos rezultātus, 
it sevišķi iespēju noteikt izmantošanas 
papildu nosacījumus Eiropas stratēģiskajās 
interesēs. Vairāk uzmanības ir jāpievērš 
pēc iespējas plašākai atbalstāmajās 
aktivitātēs radīto zināšanu izplatīšanai un 
izmantošanai, pat šo zināšanu 
komerciālai izmantošanai.

Or. en

Grozījums 14
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. pants – 3. punkts
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Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas struktūra var norādīt 
noteikumus, kas pieļauj atkāpes no šajā 
regulā vai Regulā (ES) Nr.XX/2012 
[Finanšu regulā] ietvertajiem noteikumiem, 
ja to paredz pamatakts vai — ar Komisijas 
piekrišanu — ja šādu nepieciešamu nosaka 
tās īpašās darbības vajadzības.

3. ETI var norādīt noteikumus, kas pieļauj 
atkāpes no šajā regulā vai Regulā (ES) 
Nr.XX/2012 [Finanšu regulā] ietvertajiem 
noteikumiem, ja to paredz pamatakts vai —
ar Komisijas piekrišanu — ja šādu 
nepieciešamu nosaka tās īpašās darbības 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz rezultātu 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Or. en

 Pamatojums

Ļaušana jebkurai finansēšanas struktūrai izveidot savus specifiskus noteikumus ir pretrunā ar 
ideju ieviest vienotus noteikumus kā būtisku vienkāršošanas pīlāru. Izņēmumu robežas un 
apjomus jānosaka specifisko nosacījumu speciālos pantos", uzsverot līdzsvaru starp atbilstīgu 
elastīgumu un vajadzīgo uzticamību un noteikumu kopuma saskaņotību. Šis jautājums ir 
izšķiroši svarīgs, jo budžeta izpildes uzdevumus Komisija deleģēs šīm finansēšanas 
struktūrām.

Grozījums 15
 Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 2. apakšpunkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(2) “saistīta juridiska persona” ir jebkura 
juridiska persona, kas ir dalībnieka tiešā 
vai netiešā kontrolē vai tādā pašā tiešā vai 
netiešā kontrolē kā dalībnieks, vai kas tieši 
vai netieši kontrolē dalībnieku;

2) “saistīta juridiska persona” ir jebkura 
juridiska persona, kas ir dalībnieka tiešā 
vai netiešā kontrolē vai tādā pašā tiešā vai 
netiešā kontrolē kā dalībnieks, vai kas tieši 
vai netieši kontrolē dalībnieku. Kontrole 
var izpausties kādā no formām, kas 
izklāstītas 7. panta 2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Atsaucei uz "kontrole"s definīciju būtu jābūt šeit, nevis paslēptai 2. panta 2. punktā.
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Grozījums 16
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ko ii) dalībnieki ir 
identificējuši saskaņā ar 42. pantu;

4) “iepriekš uzkrātas zināšanas” ir jebkuri 
dati, zinātība un/vai informācija jebkādā 
formā vai veidā, kā arī jebkuras tiesības, 
piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas ir i) dalībnieku rīcībā pirms to 
iesaistīšanās darbībā un ii) radītas ārpus 
darbības un ko darbībā izmanto 
dalībnieks, kam tā pieder, (iii) 
nepieciešamas, lai veiktu netiešu darbību 
vai izmantotu netiešās darbības rezultātus, 
un (iv) dalībnieki ir identificējuši saskaņā 
ar 42. pantu;

Or. en

Pamatojums

Kritērijs (ii) ir pierādījis savu lietderību 7. pamatprogrammā. Nepieciešamības kritērijs arī 
būtu jāpiemēro un skaidri jānorāda.

Grozījums 17
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) "''tirgus situācijai tuvas darbības"'' 
nozīmē esošo zinātnisko, tehnoloģisko, 
uzņēmējdarbības un citu attiecīgu 
zināšanu un prasmju apgūšanu, 
kombinēšanu, modelēšanu un 
izmantošanu ar nolūku radīt jaunu, 
pārveidotu vai uzlabotu produktu, procesu 
vai pakalpojumu plānus un procedūras 
vai izstrādes, ietverot tādas darbības kā 
prototipu izgatavošanu eksperimentālu 
ražošanu, testēšanu, demonstrācijas, 
pilotprojektus un kopēšanu tirgum;

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā, ka finansējuma atšķirības ir jānosaka šeit, atšķirības ir loģiski jādefinē, 
pamatojoties uz atzītu pētniecības darbību un tirgus situācijai tuvu darbību izšķiršanas 
principu. Vispiemērotākā šķiet eksperimentālās izstrādes definīcija, kas noteikta pašreizējās 
Kopienas nostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai "(2006/C 323/01).

Grozījums 18
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana ar 
jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp tos publicējot jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī;

7) “izplatīšana” ir rezultātu publiskošana ar 
jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem 
(izņemot publiskošanu, kas izriet no 
rezultātu aizsardzības vai izmantošanas), 
tostarp pētījumu aprakstot, analizējot un 
interpretējot publikācijās jebkurā 
plašsaziņas līdzeklī;

Or. en

Grozījums 19
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) "izmantot/izmantošana" nozīmē tiešu 
vai netiešu rezultātu lietošanu turpmākās 
pētījumu darbībās (izņemot tās, ko veic 
attiecīgās netiešās darbības ietvaros) vai 
produkta vai pakalpojuma izstrādē, 
izveidē un pārdošanā, vai pakalpojuma 
izveidē un sniegšanā;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpievieno izmantošanas definīcija, precizējot, ka izmantošana ietver visa veida rezultātu 
izmantošanu gan iekšējām vajadzībām, gan ārēji (tostarp iekšējā pētniecībā, trešās puses 
veiktā pētniecībā un pašu lietošanā).
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Grozījums 20
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 7.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) "'taisnīgi un pamatoti nosacījumi' ir 
finanšu noteikumi, kuros ņemti vērā 
konkrētie piekļuves pieprasījuma apstākļi, 
jo īpaši aktuālā vai potenciālā priekšplāna 
vai fona apstākļu vērtība, kurai tiek lūgta 
piekļuve un/vai paredzētā lietojuma 
apjoms, ilgums vai citas īpašības;

Or. en

Pamatojums

Taisnīgu un pamatotu nosacījumu definīcijai priekšlikumu pieprasījumā ir liela nozīme, jo šis 
termins regulā tiek bieži lietots. Tai vajadzētu būt ar lielāku izmērāmu finanšu terminu 
īpatsvaru nekā 7 pamaprogrammā.

Grozījums 21
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “finansēšanas struktūra” ir iestāde vai 
struktūra, izņemot Komisiju, kam Komisija 
uzticējusi budžeta izpildes uzdevumus 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”]
9. panta 2. punktu;

(8) “finansēšanas struktūra” ir iestāde vai 
struktūra, izņemot Komisiju, kā minēts
Regulas (ES) Nr. XX/XX [Finanšu 
regulas] [55. panta 1. punkt 
b. apakšpunktā], kam Komisija uzticējusi 
budžeta izpildes uzdevumus;

Or. en

Pamatojums

Juridiskās skaidrības labad būtu jāizvairās no atsaucēm uz atsaucēm.

Grozījums 22
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 12. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “programmas līdzfinansēšanas 
darbība” ir darbība, ko finansē ar dotāciju, 
kuras galvenais nolūks ir papildināt 
atsevišķus uzaicinājumus vai programmas, 
ko finansē struktūras, kas nav Savienības 
struktūras, pārvaldot pētniecības un 
inovācijas programmas;

12) “programmas līdzfinansēšanas 
darbība” ir darbība, ko finansē ar dotāciju, 
kuras galvenais nolūks ir papildināt 
atsevišķus uzaicinājumus vai programmas, 
ko finansē struktūras, kas nav Savienības 
struktūras, pārvaldot pētniecības un 
inovācijas programmas; Darbība var 
ietvert papildu sakaru veidošanas un 
koordinēšanas darbības starp 
programmām dažādās valstīs;

Or. en

Pamatojums

Papildinājums pārcelts šeit no 2. panta 5. punkta.

Grozījums 23
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas un 
informācija jebkādā formā vai veidā 
(neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt), kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības;

15) “rezultāti” ir jebkuri dati, zināšanas, 
informācija, objekti un citi taustāmi 
rezultāti jebkādā formā vai veidā 
(neatkarīgi no tā, vai tos var aizsargāt), kas 
tiek radīti darbībā, kā arī jebkuras 
piesaistītas tiesības, tostarp intelektuālā 
īpašuma tiesības; Rezultāti nav 
publikācijas, kas apraksta, interpretē vai 
analizē datus, zināšanas vai informāciju, 
kas radīta tiešā pamatprogrammas 
Apvārsnis 2020 finansējuma rezultātā;

Or. en

Pamatojums

Taustāmi rezultāti ir jāpievieno, lai novērstu juridisko neprecizitāti. Ir jāpievieno intelektuālā 
īpašuma tiesību piemēri; tas ir noderīgi ilustratīvā ziņā. Rezultātu definīcijā ir skaidri 
jāpasaka, ka rezultātos netiek iekļautas pētniecības publikācijas, kurām piešķir atklātu 
piekļuvi.
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Grozījums 24
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 17. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) “darba plāns” ir Komisijas darba 
programmai līdzīgs dokuments, ko pieņem 
finansēšanas struktūras, kurām uzticēts 
izpildīt daļu no pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr.XX/XX 9. panta 2. punktu 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”].

svītrots

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot to, visur būs jāveic atbilstošas 
izmaiņas.)

Or. en

Pamatojums

Vienkāršības, skaidrības un pieejamības labad "'"darba plāns' kā lietots ikgadējā darba 
plānā, ko izstrādājusi finansēšanas struktūra, ir jādēvē par '"darba programmu'", un tā 
Komisijai jāpieņem tāpat kā EPP darba programma, kā izklāstīts "īpašās programmas 
'Apvārsnis 2020' 5. panta 3. punktā.

Grozījums 25
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants — 1. punkts — 17.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) "'garantē dalībvalsts"' — nozīmē, 
ka dalībnieces — juridiskās personas 
finansiālo dzīvotspēju apņēmusies 
nodrošināt dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Šī statusa definīcija šķiet svarīga, lai izvairītos no pārpratumiem, kas bija raksturīgi 
7. pamatprogrammas sākumā.
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Grozījums 26
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punkta 2. apakšpunkta izpildei 
kontrole var būt vienā no 7. pantā 
noteiktajām formām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atsauce pārcelta uz 2. panta 1. punkta 2. apakšpunktu.

Grozījums 27
Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Panta 1. punkta 12. apakšpunkta 
izpildei šajās darbībās var ietilpt papildu 
pasākumi — sakaru veidošana un 
programmu koordinēšana dažādās valstīs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atsauce pārcelta uz 2. panta 1. punkta 12. apakšpunktu.

Grozījums 28
Priekšlikums attiecībā uz regulu
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 
īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 
līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 
informāciju, ko saistībā ar darbību izziņo 
kā konfidenciālus, uzskata par 
konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 
visus noteikumus attiecībā uz klasificētas 

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti 
īstenošanas nolīgumos, lēmumos vai 
līgumos, jebkurus datus, zināšanas un 
informāciju, ko saistībā ar darbību 
Savienības iestādes un struktūras un 
darbības dalībnieki izziņo kā 
konfidenciālus, uzskata par 
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informācijas aizsardzību. konfidenciāliem, pienācīgi ņemot vērā 
visus noteikumus attiecībā uz klasificētas 
informācijas aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

3. pantā būtu skaidri jānorāda, kam (Savienības iestādēm un struktūrām un darbības 
dalībniekiem) informācija ir jāuztur kā konfidenciāla

Grozījums 29
Priekšlikums attiecībā uz regulu
4. pants — 1. punkts — 1. apakšpunkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma Savienības iestādēm un 
struktūrām, jebkurai dalībvalstij vai 
asociētai valstij dara pieejamu visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu, ja vien ir izpildīti 
abi šie nosacījumi:

Neskarot 3. pantu, Komisija pēc 
pieprasījuma Savienības iestādēm un 
struktūrām, jebkurai dalībvalstij vai 
asociētai valstij dara pieejamu visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par 
rezultātiem, ko radījis dalībnieks kādā 
darbībā, kas ir saņēmusi Savienības 
finansējumu, ja vien ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums 30
Priekšlikums attiecībā uz regulu
4. pants — 1. punkts — 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam 
“Droša sabiedrība” konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros, Komisija Savienības 
iestādēm un struktūrām vai dalībvalstu 
valsts iestādēm var darīt pieejamu visu tās 
rīcībā esošo noderīgo informāciju par tāda 
dalībnieka rezultātiem, kas ir saņēmis 
Savienības finansējumu.

Darbībās, ko veic atbilstoši pasākumam 
“Droša sabiedrība — brīvības un Eiropas 
un tās pilsoņu drošības aizstāvēšana"', 
Komisija Savienības iestādēm un 
struktūrām vai dalībvalstu valsts iestādēm 
var darīt pieejamu visu tās rīcībā esošo 
noderīgo informāciju par tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu.
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Or. en

Grozījums 31
Priekšlikums attiecībā uz regulu
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
personu dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumi par dalībvalstu juridisku 
personu piedalīšanos konkrētās trešās 
valsts pētniecības un inovācijas 
programmās uzskatāmi par kaitējošiem 
Savienības interesēm.

2. Attiecīgā darba programma var 
ierobežot trešās valstīs reģistrētu juridisku 
personu dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” vai tās daļās, ja 
nosacījumi par dalībvalstu juridisku 
personu vai to vietējo saistīto struktūru 
piedalīšanos konkrētās trešās valsts 
pētniecības un inovācijas programmās 
uzskatāmi par kaitējošiem Savienības 
interesēm.

Or. en

Pamatojums

Savstarpēja piekļuve trešo valstu programmām ir jāveicina; arī Eiropas daudznacionālo 
uzņēmumu vietējo pētniecības un attīstības laboratoriju piekļuve.

Grozījums 32
Priekšlikums attiecībā uz regulu
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentiem, programmas 
līdzfinansēšanas darbībām, kā arī 
pamatotos gadījumos, kas paredzēti darba 
programmā vai darba plānā, minimālais 
nosacījums ir vienas dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētas juridiskas 
personas dalība.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Eiropas Pētniecības padomes (ERC) 
progresīvās pētniecības darbībām, MVU 
instrumentiem, programmas 
līdzfinansēšanas darbībām, kā arī 
pamatotos gadījumos, kas paredzēti darba 
programmā vai darba plānā, minimālais 
nosacījums ir vienas dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētas juridiskas 
personas dalība, ja šī juridiskā persona var 
konkurēt pāri robežām un risina Eiropas 
dimensijas sabiedrības problēmas.
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Or. en

Pamatojums

Regulas tekstā ir skaidri jānorāda viena dalībnieka noteikuma piemērošanas nosacījumus.

Grozījums 33
Priekšlikums attiecībā uz regulu
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
koordinācijas un atbalsta darbībām un 
apmācības un mobilitātes darbībām 
obligāts nosacījums ir vienas juridiskas 
personas dalība.

4. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
koordinācijas un atbalsta darbībām un 
apmācības un mobilitātes darbībām 
obligāts nosacījums ir vienas juridiskas 
personas dalība, ja šī juridiskā persona var 
konkurēt pāri robežām un risina Eiropas 
dimensijas sabiedrības problēmas.

Or. en

Grozījums 34
Priekšlikums attiecībā uz regulu
10. pants – 1.a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 
nedrīkst provizoriski ierobežot to darbību 
skaitu, ko paredzēts finansēt ar šo 
uzaicinājumu, līdz tikai vienai darbībai.

Or. en

Pamatojums

Lai uzaicinājumu procesā saglabātu konkurētspējas elementu, būtu jāatceļ ierobežojums, ka 
'ir paredzēts finansēt "tikai vienu projektu katrā tēmā'. Pretējā gadījumā, atkarībā no 
piedāvājumu uzaicinājuma specifikācijas līmeņa, šis ierobežojums var apdraudēt izcilības 
kritērija īstenošanu.

Grozījums 35
Priekšlikums attiecībā uz regulu
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstošā gadījumā priekšlikumos jābūt 
iekļautam rezultātu izmantošanas un 
izplatīšanas plāna projektam.

1. Priekšlikumos jābūt iekļautam rezultātu 
izmantošanas un izplatīšanas plāna 
projektam, ja uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus tas ir konkrēti pieprasīts.

Or. en

Grozījums 36
Priekšlikums attiecībā uz regulu
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir 
attiecīgi jāiekļauj detalizēta informācija par 
licencēšanas un kontroles pasākumiem, ko 
veiks dalībvalstu kompetentās iestādes, kā 
arī detalizēta informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks iesniegti. 
Cilvēka embrija cilmes šūnu pētniecības 
jomā uz iestādēm, organizācijām un 
pētniekiem attiecas stingra licencēšana un 
kontrole atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu 
tiesiskajam regulējumam.

2. Jebkurā priekšlikumā, kas attiecas uz 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību, ir 
jāiekļauj detalizēta informācija par 
licencēšanas un kontroles pasākumiem, ko 
veiks dalībvalstu kompetentās iestādes, kā 
arī detalizēta informācija par ētiskajiem 
apstiprinājumiem, kas tiks iesniegti. 
Cilvēka embrija cilmes šūnu pētniecības 
jomā uz iestādēm, organizācijām un 
pētniekiem attiecas stingra licencēšana un 
kontrole atbilstīgi iesaistīto dalībvalstu 
tiesiskajam regulējumam.

Or. en

Pamatojums

Pretrunīgs formulējums. Visos priekšlikumos attiecībā uz pētījumiem par cilvēka embrija 
cilmes šūnām jābūt informācijai par licencēšanas un kontroles pasākumiem.

Grozījums 37
Priekšlikums attiecībā uz regulu
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No novērtēšanas, atlases vai piešķiršanas 
procedūrām jebkurā laikā var izslēgt 
priekšlikumu, kas ir pretrunā ētikas 

3. No novērtēšanas, atlases vai piešķiršanas 
procedūrām tiek izslēgts priekšlikums, kas 
ir pretrunā ētikas principiem vai 
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principiem vai piemērojamiem tiesību 
aktiem vai kas neatbilst nosacījumiem, kuri 
izklāstīti Lēmumā Nr.XX/XX/ES [īpašajā 
programmā], darba programmā vai darba 
plānā.

piemērojamiem tiesību aktiem vai kas 
neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti 
Lēmumā Nr.XX/XX/ES [īpašajā 
programmā], darba programmā vai darba 
plānā.

Or. en

Grozījums 38
Priekšlikums attiecībā uz regulu
14. pants – 3.a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija izstrādā norādījumus 
attiecībā uz atlases procesu, paskaidrojot, 
kā tiek piemēroti piešķiršanas kritēriji, un 
definējot, kāda nozīme atlases procesā ir 
konkrētiem rādītājiem un robežlielumiem. 
Šie norādījumi tiek publicēti līdz ar pirmo 
darba programmu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai pamatprogrammu Apvārsnis 2010 
padarītu pieejamāku un palielinātu priekšlikumu apstiprināšanas procentu. Skaidrus 
norādījumus par atlases procesu ieinteresētās personas ļoti novērtētu, un tie atvieglotu 
piekļuvi jaunpienācējiem un nepieredzējušiem pretendentiem.

Grozījums 39
Priekšlikums attiecībā uz regulu
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas tikai attiecībā uz koordinatoriem, 
ja prasītais Savienības finansējums 
darbībai ir EUR 500 000 vai lielāks, ja 
vien, ņemot vērā pieejamo informāciju, nav 
pamatota iemesla apšaubīt koordinatora vai 
citu dalībnieku finansiālās iespējas.

5. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra iepriekš pārbauda finansiālās 
iespējas tikai attiecībā uz koordinatoriem, 
ja prasītais Savienības finansējums 
darbībai ir EUR 500 000 vai lielāks, ja 
vien, ņemot vērā pieejamo informāciju, nav 
pamatota iemesla apšaubīt koordinatora vai 
citu dalībnieku finansiālās iespējas.
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Komisija nodrošina vienkāršu, lietotājam 
draudzīgu elektronisku rīku, ar kuru 
pieteikumu iesniedzēji varētu veikt savas 
finansiālās dzīvotspējas pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Pārbaudes metode ir precīzāk jāizskaidro.

Grozījums 40
Priekšlikums attiecībā uz regulu
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina novērtējuma 
pārskatīšanas procedūru attiecībā uz tiem 
pretendentiem, kuri uzskata, ka to 
priekšlikumu novērtējums nav veikts 
saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 
šajos noteikumos, attiecīgajā darba 
programmā vai darba plānā un
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

1. Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina novērtējuma 
pārskatīšanas procedūru attiecībā uz tiem 
dalībniekiem, kuri uzskata, ka to 
priekšlikumu novērtējums nav veikts 
saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 
šajos noteikumos, attiecīgajā darba 
programmā vai darba plānā, uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus un Komisijas 
norādījumos par atlases procesu.

Or. en

(Skatīt formulējumu 14.panta 3. punkta a apakšpunktā.)

Grozījums 41
Priekšlikums attiecībā uz regulu
16. pants – 1.a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija, cieši sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, izstrādā dotāciju nolīguma 
paraugu saskaņā ar šo regulu, ņemot vērā 
attiecīgās finansēšanas shēmas 
raksturojumu. Ja ir nepieciešamas 
būtiskas izmaiņas dotāciju nolīguma 
paraugā, Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm to attiecīgi pārstrādā.



PR\903026LV.doc 27/75 PE489.632v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 7. pamatprogrammu Komisijai bija jāsagatavo dotāciju nolīguma paraugs (PP 
19. panta 8. punkts). Tas būtu arī jāparedz saskaņā A2020, lai ierobežotu apjomu, kādā 
notiek atkāpšanās no vienoto noteikumu kopuma; pretējā gadījumā tas tiek atstāts individuālo 
ģenerāldirektorātiem un finansēšanas struktūru ziņā.

Grozījums 42
Priekšlikums attiecībā uz regulu
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 
Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā.

2. Dotācijas nolīgumā nosaka dalībnieku, 
Komisijas vai attiecīgo finansēšanas 
struktūru tiesības un pienākumus. Tajā arī 
nosaka to juridisko vienību tiesības un 
pienākumus, kuras kļūst par dalībniekiem 
darbības īstenošanas laikā. Līgumam ir 
jāatbilst šai regulai.

Vai. lv

Pamatojums

Šim grozījumam jānodrošina, ka dotācijas nolīgums pilnībā atbilst šai regulai un tajā netiek 
ieviestas nekādas jaunas interpretācijas.

Grozījums 43
Priekšlikums attiecībā uz regulu
6.–3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dotācijas nolīgumā var noteikt 
dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā 
uz piekļuves tiesībām, izmantošanu un 
izplatīšanu papildus tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

3. Dotācijas nolīgumā var noteikt 
dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā 
uz piekļuves tiesībām, izmantošanu un 
izplatīšanu papildus tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.
Komisija nodrošina, ka papildu tiesības 
un pienākumi tiek saskaņoti un 
konsekventi piemēroti visās saskaņā ar 
“Apvārsni 2020” finansētās darbībās.
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Vai. lv

Grozījums 44
Priekšlikums attiecībā uz regulu
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgos gadījumos Komisija saskaņā ar 
Regulas Nr. XX/2012 [Finanšu regula] 
X. pantu vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var pieņemt lēmumus par 
dotācijas piešķiršanu, nevis parakstīt 
dotācijas nolīgumu. Tādā gadījumā pēc 
analoģijas piemēro šās regulas noteikumus, 
kas attiecas uz dotācijas nolīgumiem.

Attiecīgā gadījumā un, ja tas ir 
nepieciešams, lai vienkāršotu pieeju 
finansētajām darbībām, Komisija saskaņā 
ar Regulas Nr. XX/XX [Finanšu regula] 
X. pantu vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var pieņemt lēmumus par dotāciju 
piešķiršanu, nevis parakstīt dotācijas 
nolīgumu. Tādā gadījumā pēc analoģijas 
piemēro šās regulas noteikumus, kas 
attiecas uz dotācijas nolīgumiem.

Vai. lv

Pamatojums

Nosacījumiem attiecībā uz dotāciju piešķiršanas mērķi jābūt noteiktiem daudz precīzāk.

Grozījums 45
Priekšlikums attiecībā uz regulu
17. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Piešķiršanas termiņš

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra nodrošina, ka laika posms no 
termiņa, kas noteikts konkrētos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumu, līdz 
dotācijas nolīguma parakstīšanai vai 
attiecīgā gadījumā lēmuma par dotācijas 
piešķiršanu pieņemšanai, nedrīkst būt 
ilgāks par sešiem mēnešiem. Izņēmuma 
gadījumos šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.
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Vai. lv

(Atsauce: “Carvalho” ziņojuma 38.–39. punkta redakcija)

Pamatojums

Tas ir īpaši būtiski, lai veicinātu rūpniecības nozares līdzdalību programmā H2020 
salīdzinājumā ar programmu FP7. Programmā FP7 piešķiršanas termiņš ir vidēji 350 dienas. 
Komisijas DG InfSo ir sasniegusi vidēji 270 dienas. Komisijas mērķis samazināt vidējo 
piešķiršanas termiņu līdz 100 dienām nav apmierinošs, ņemot vērā to, ka DG InfSo to gandrīz 
jau ir sasniegusi, kā arī to, ka regulas projektā nav veikti nekādi konkrēti priekšlikumi.

Grozījums 46
Priekšlikums attiecībā uz regulu
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai attiecīgā finansēšanas 
struktūra var ieviest drošu elektronisko 
sistēmu informācijas apmaiņai ar 
dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 
dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Komisijai ir jāizveido šāda droša 
elektroniskā sistēma informācijas apmaiņai 
ar dalībniekiem. Dokumentu, ko iesniedz, 
izmantojot šādu sistēmu, tostarp dotācijas 
nolīgumus, uzskata par attiecīgo 
dokumentu oriģināleksemplāriem, ja ir 
izmantota lietotāja identifikācija un 
dalībnieka pārstāvja parole. Šādu 
identifikāciju uzskata par attiecīgā 
dokumenta parakstīšanu.

Vai. lv

Pamatojums

Vienkāršošanas dēļ būtu labi, ja būtu tikai viena elektroniskā sistēma un dalībnieku portāls.

Grozījums 47
Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 

2. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas nav 
saderīgas ar dotācijas nolīgumu. Ja 
dalībnieks neizpilda savus pienākumus 
attiecībā uz darbības tehnisko īstenošanu, 
pārējie darbinieki izpilda pienākumus bez 
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Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. Katra 
dalībnieka finansiālā atbildība ir ierobežota 
līdz tā parādam, ievērojot ar Fondu 
saistītos noteikumus. Dalībnieki nodrošina, 
lai Komisija vai finansēšanas struktūra 
būtu informēta par jebkuru notikumu, kas 
varētu ietekmēt darbības īstenošanu vai 
Savienības intereses.

Savienības papildu finansējuma, ja vien 
Komisija vai finansēšanas struktūra tos 
skaidri neatbrīvo no šāda pienākuma. 
Pusei, kura nepilda savas saistības, 
piešķirtajam vai rezervētajam 
finansējumam jābūt pieejamam pārējiem 
partneriem, lai segtu viņu izmaksas 
saistībā ar to darbu izpildi, kas sākotnēji 
tika piešķirti pusei, kura nepilda savas 
saistības. Finansējums koordinatoram 
jāpiešķir tad, kad tiek plānots sākt puses, 
kura nepilda savas saistības, darbību. 
Katra dalībnieka finansiālā atbildība ir 
ierobežota līdz tā parādam, ievērojot ar 
Fondu saistītos noteikumus. Dalībnieki 
nodrošina, lai Komisija vai finansēšanas 
struktūra būtu informēta par jebkuru 
notikumu, kas varētu ietekmēt darbības 
īstenošanu vai Savienības intereses.

Vai. lv

Pamatojums

Ja dalībnieks neizpilda savus pienākumus, darbības īstenošana kopumā, ja iespējams, 
jāturpina un pusei, kura nepilda savas saistības, piešķirtajam vai rezervētajam finansējumam 
jābūt pieejamam pārējiem partneriem, lai segtu viņu izdevumus.

Grozījums 48
Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura tāda konsorcija dalībnieki, kas 
vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu 
dalībnieku no sava vidus par koordinatoru, 
ko norāda dotācijas nolīgumā.

1. Jebkura tāda konsorcija dalībnieki, kas 
vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu 
dalībnieku no sava vidus par koordinatoru, 
ko norāda dotācijas nolīgumā.
Koordinators ir galvenais kontaktpunkts 
konsorcija locekļiem, pārstāv konsorciju 
attiecībās ar Komisiju vai attiecīgo 
finansēšanas struktūru un uzrauga, vai 
konsorcija dalībnieki pilda savus 
pienākumus saskaņā ar dotācijas 
nolīgumu. 

Vai. lv
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Pamatojums

Koordinatora pienākumi un uzdevumi jāapraksta precīzāk.

Grozījums 49
Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tāda konsorcija dalībnieki, kas piedalās 
darbībā, noslēdz iekšēju nolīgumu 
(“konsorcija nolīgums”), izņemot pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas paredzēti darba 
programmā vai darba plānā, vai 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

2. Tāda konsorcija dalībnieki, kas piedalās 
darbībā, noslēdz iekšēju nolīgumu, kurā 
nosaka konsorcija dalībnieku tiesības un 
pienākumus (“konsorcija nolīgums”).

Vai. lv

Pamatojums

Galvenais konsorcija nolīguma mērķis (konsorcija dalībnieku tiesības un pienākumi) 
jānosaka rakstveidā. Iepriekšējo pamatprogrammu ietvaros gūtā pieredze liecina, ka 
sākotnējs konsorcija nolīgums atvieglo projekta īstenošanu, un tāpēc tas ir jāuzskata par 
standarta procedūru.

Grozījums 50
Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. panta 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. Konsorcija nolīgumā var noteikt, cita 
starpā šādus nosacījumus:
(a) konsorcija iekšējo organizāciju;
(b) Eiropas Savienības finansējuma 
sadalījumu;
(c) izplatīšanas noteikumus, izmantošanas 
un piekļuves tiesības, kas papildina 
III sadaļas I nodaļas un dotācijas 
nolīguma noteikumus;
(d) iekšējo strīdu izšķiršanas kārtību, 
tostarp saistībā ar ļaunprātīgu pilnvaru 
izmantošanu;
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(e) atbildību, kompensāciju un 
konfidencialitātes nolīgumus starp 
dalībniekiem.
Konsorcija dalībnieki konsorcija ietvaros 
var noslēgt jebkādus nolīgumus, kas pēc 
viņu ieskatiem ir atbilstoši, ja vien šie 
nolīgumi nav pretrunā ar dotācijas 
nolīgumu vai šo regulu.

Vai. lv

Pamatojums

Iepriekšējo konsorciju nolīgumu ietvaros gūtā pieredze liecina, ka ir ieteicams noteikt 
minimālo konsorcija nolīgumā iekļaujamo saturu.

Grozījums 51
Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konsorcijs var ierosināt iekļaut vai 
izslēgt dalībnieku saskaņā ar attiecīgajiem 
dotācijas nolīguma noteikumiem, ja vien 
šādas izmaiņas atbilst dalības 
nosacījumiem, nerada nelabvēlīgu ietekmi 
uz darbības īstenošanu un nav pretrunā 
vienlīdzīgas attieksmes principam.

3. Konsorcijs var ierosināt iekļaut vai 
izslēgt dalībnieku vai mainīt koordinatoru
saskaņā ar attiecīgajiem dotācijas nolīguma 
noteikumiem, ja vien šādas izmaiņas atbilst 
dalības noteikumiem, nerada nelabvēlīgu 
ietekmi uz darbības īstenošanu un nav 
pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam.

Vai. lv

Grozījums 52
Priekšlikums attiecībā uz regulu
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas var piešķirt jebkurā no veidiem, 
kas paredzēti Regulas (ES) Nr. XX/2012
[Finanšu regula] [116]. pantā.

Dotācijas var piešķirt jebkurā no veidiem, 
kas paredzēti Regulas (ES) Nr. XX/XX
[Finanšu regula] [116]. pantā, ņemot vērā 
darbības mērķus.

Vai. lv
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Pamatojums

Izvēloties finansējuma veidu, šajos noteikumos darbības mērķi ir jāuzsver kā galvenais 
kritērijs.

Grozījums 53
Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz visām finansētajām 
darbībām jāpiemēro vienotu attiecināmo 
izmaksu atlīdzināšanas likmi par katru 
darbību. Maksimālo likmi nosaka darba 
programmā vai darba plānā.

3. Attiecināmo izmaksu atlīdzināšana 
jāīsteno, pamatojoties uz tālāk 
norādītajām katram darbības veidam un 
katram dalībniekam noteiktajām 
fiksētajām likmēm atkarībā no dalībnieka 
izvēlētās izmaksu aprēķina metodes.

Vai. lv

(Ievietot jaunu tabulu pēc šā grozījuma. Skatīt AM 54)

Pamatojums

Atkārtoti ieviešot iespēju atlīdzināt visas izmaksas, svarīgi ir koriģēt piedāvāto izmaksu 
atlīdzināšanas likmes, lai nodrošinātu atbilstību kopfonda principam un novērstu būtisku 
Eiropas Savienības izmaksu vienam projektam pieaugumu. Vienotas atlīdzināšanas likmes 
vietā jāizmanto samazināts atlīdzināšanas likmju kopums, pienācīgi ņemot vērā izmaksu 
aprēķina metodes un dalībnieka veidu, pamatojoties uz šajā tabulā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Grozījums 54

Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 3. punkts — tabula (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības veids
Izmaksu 
aprēķina 

Dalībnieka 
veids

metode Universitāte/reģ MVU Rūpniecība
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. mācību 
iestāde/cits

Pētniecība un

tiešās 
izmaksas + vien

ota likme
100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

Attīstība Visas izmaksas 70 % 70 % 50 %

Tirgum tuvas

tiešās 
izmaksas + vien

ota likme
100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

Visas izmaksas 70 % 50 % 35 %

Vai. lv

(Skatīt AM 53)

Pamatojums

Atkārtoti ieviešot iespēju atlīdzināt visas izmaksas, svarīgi ir koriģēt piedāvāto izmaksu 
atlīdzināšanas likmes, lai nodrošinātu atbilstību kopfonda principam un novērstu būtisku 
Eiropas Savienības izmaksu vienam projektam pieaugumu. Vienotas atlīdzināšanas likmes 
vietā jāizmanto samazināts atlīdzināšanas likmju kopums, pienācīgi ņemot vērā izmaksu 
aprēķina metodes un dalībnieka veidu, pamatojoties uz šajā tabulā izklāstītajiem
nosacījumiem.

Grozījums 55
Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dotācija var sasniegt ne vairāk kā 100 % 
no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
neskarot kopfinansēšanas principu.

izslēgts

Vai. lv

Grozījums 56
Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dotācija ir ierobežota līdz maksimāli 70 % 
no kopējām attiecināmajām izmaksām 
šādām darbībām:

izslēgts

(a) darbības, kas galvenokārt sastāv no, 
piemēram, prototipu izstrādes, testēšanas, 
demonstrējumiem, eksperimentālas 
izstrādes, izmēģinājumiem, pavairošanas 
tirgū;
(b) programmas kopfonda darbības.

Vai. lv

Grozījums 57
Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 5a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Attiecībā uz vadības un koordinācijas 
darbību izmaksām koordinējošais 
dalībnieks saņem papildu vienoto likmi 
7 % no attaisnotajām tiešajām izmaksām, 
lai segtu vadības un koordinācijas 
darbību izdevumus.

Vai. lv

Pamatojums

Vadības un koordinācijas darbībām (kas parasti nepārsniedz 7 % no kopējām projekta 
izmaksām) jābūt pilnībā atmaksātām, kā tas bija projektā FP7, lai šīs darbības netiktu 
padarītas neizdevīgi dalībniekiem. Vienreizējs maksājums ir vislabākais risinājums, jo tas nav 
saistīts ar papildu administratīvo slogu, piemēram, diferencētu laika uzskaites sistēmu u. c.

Grozījums 58
Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 5b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b. Attiecībā uz programmas kopfonda 
darbībām piemērotajai likmei jābūt 
fiksētai darba programmā.
Saskaņā ar šo regulu un Regulas (ES) 
Nr. XX/XX [Finanšu regula] 119. pantu 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kas 
paredzēti darba programmā, neskarot 
izvairīšanos no vienas un tās pašas 
izmaksu pozīcijas divkāršas finansēšanas, 
atšķirīgās budžeta rindās kopfonds var būt 
norādīts kā kumulatīvs finansējuma veids.

Vai. lv

Pamatojums

Atšķirīgās programmās kopfonda darbības atšķiras, tāpēc vislabākais risinājums būtu darba 
programmā fiksēt piemērojamo atlīdzināšanas likmi. Šā punkta otrā daļa pieļauj kumulatīvo 
finansējumu, jo īpaši tirgum tuvās darbības, piemēram, izmantojot struktūrfondus.

Grozījums 59
Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. panta 5c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5c. Attiecībā uz apstiprināšanas procesu, 
ko izmanto dalībnieka veida pārbaudei, 
unikālās reģistrēšanās sistēmas ieraksti 
jāizmanto vislielākā iespējamajā apjomā. 
Struktūrām, kuras tika apstiprinātas 
iepriekšējās pamatprogrammās, nav 
nepieciešama atkārtota apstiprināšana, 
izņemot gadījumus, kad tiek mainīts 
uzņēmuma juridiskais statuss vai MVU 
gadījumā uzņēmums vairs neatbilst MVU 
definīcijai.

Vai. lv

Pamatojums

Lai paātrinātu apstiprināšanas procesu (lai noteiktu dalībnieka veidu) pieejamie ieraksti 
jāizmanto vislielākā iespējamajā apjomā, izvairoties arī no atkārtotas apstiprināšanas.
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Grozījums 60
Priekšlikums attiecībā uz regulu
23. panta 2a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Samaksāto pievienotās vērtības 
nodokli (PVN), kuru nevar atmaksāt, 
saņēmējam saskaņā ar piemērojamajiem 
valsts tiesību aktiem jāuzskata par 
attiecināmajām izmaksām.

Vai. lv

Pamatojums

PVN iekļaušana attiecināmajās izmaksās ir ietverta Parlamenta ziņojumā par Finanšu regulu 
(117a panta 3c punkts) un pašlaik saistībā ar to notiek trīspusējas sarunas. Mērķis ir 
nodrošināt, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” PVN tiek uzskatīts par attiecināmajām 
izmaksām. Tas var izdoties, ja tas tiks paredzēts pārskatītajā Finanšu regulā.

Grozījums 61
Priekšlikums attiecībā uz regulu
24. panta 1a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Saņēmējs var arī izvēlēties savas 
netiešās attaisnotās izmaksas noteikt, 
pamatojoties uz tām netiešajām 
izmaksām, kas faktiski radušās tiešā 
saistībā ar uz projektu attiecināmajām 
tiešajām attaisnotajām izmaksām, ņemot 
vērā saņēmēja ierasto izmaksu 
grāmatvedības praksi. Šajā gadījumā 
atlīdzināšanas likmes visu izmaksu 
aprēķinam ir paredzētas 22. panta 
3. punktā.

Vai. lv

Pamatojums

Visu izmaksu aprēķinu kā izmaksu aprēķina metodi visbiežāk izmanto pētniecībā iesaistītās 
ieinteresētās personas, un tā ir atzīta par ilgtspējīgāko metodi. Komisija jau vairākus gadus 
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to ir aktīvi veicinājusi. Nenodrošināt to kā izvēles iespēju būtu solis atpakaļ attiecībā uz 
vienkāršošanu, ilgtspējību un rūpniecības dalības atbalstu. Programmā FP7 28,4 % 
reģistrēto mācību iestāžu, 9,0 % universitāšu, 23,9 % MVU un 66,2 % rūpniecības dalībnieku 
savas netiešās izmaksas izvēlējās aprēķināt šādā veidā, nevis izmantojot vienotas likmes 
(vairākums dalībnieku, kas izvēlējās vienoto likmi, izvēlējās 60 % nevis 20 %) likmi.

Grozījums 62
Priekšlikums attiecībā uz regulu
24. panta 2a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Saņēmējam ir iespēja konsekventi 
izmantot to pašu metodi netiešo attaisnoto 
izmaksu norādīšanai attiecībā uz visām 
darbībām atbilstoši programmai
“Apvārsnis 2020”, kurās tas piedalās.

Vai. lv

Pamatojums

Vienkāršošanas pasākums.

Grozījums 63
Priekšlikums attiecībā uz regulu
25. panta 3a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Gada produktīvo darba laiku nosaka 
saskaņā ar saņēmēju ierasto izmaksu 
uzskaites praksi.

Vai. lv

Pamatojums

Vienkāršošanas pasākums, kura mērķis ir izvairīties no administratīvā sloga un/vai 
iespējamas atšķirīgas noteikumu interpretācijas, kā rezultātā rodas kļūdas.

Grozījums 64
Priekšlikums attiecībā uz regulu
27. panta 2. punkta a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tās ir aprēķinātas, pamatojoties uz 
kopējām faktiskajām personāla izmaksām, 
kas iegrāmatotas dalībnieka vispārējos 
pārskatos un ko var pamatot ar budžetā 
iekļautiem vai aplēstiem elementiem 
saskaņā ar Komisijas paredzētiem 
nosacījumiem;

(a) tās ir aprēķinātas, pamatojoties uz 
kopējām faktiskajām personāla izmaksām, 
kas iegrāmatotas dalībnieka vispārējos 
pārskatos un ko var pamatot ar budžetā 
iekļautiem vai aplēstiem elementiem 
saskaņā ar saņēmēju ierasto 
grāmatvedības praksi;

Vai. lv

Pamatojums

Vienkāršošanas pasākums, kura mērķis ir izvairīties no administratīvā sloga un/vai 
iespējamas atšķirīgas noteikumu interpretācijas, kā rezultātā rodas kļūdas.

Grozījums 65
Priekšlikums attiecībā uz regulu
27. panta 2. punkta d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tās ir aprēķinātas, pienācīgi ņemot 
vērā 25. panta noteikumus par produktīvo 
darba laiku.

izslēgts

Vai. lv

Pamatojums

Izslēgts saskaņā ar 25. pantā veiktajiem grozījumiem.

Grozījums 66
Priekšlikums attiecībā uz regulu
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzinums par finanšu pārskatiem aptver 
kopējo summu, ko pieprasa dalībnieks 
saskaņā ar faktisko izmaksu atmaksas 
formu un 27. panta 2. punktā minēto 
vienības izmaksu formu. Atzinumu par 
finanšu pārskatiem iesniedz tikai tad, ja 

Atzinums par finanšu pārskatiem aptver 
kopējo summu, ko pieprasa dalībnieks 
saskaņā ar faktisko izmaksu atmaksas 
formu un 27. panta 2. punktā minēto 
vienības izmaksu formu. Atzinumu par 
finanšu pārskatiem iesniedz tikai tad, ja 
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brīdī, kad pieprasa dotācijas atlikuma 
izmaksu, minētā summa ir vismaz 
EUR 325 000.

brīdī, kad pieprasa dotācijas atlikuma 
izmaksu, minētā Eiropas Savienības 
atbalsta summa, izņemot tās atbalsta 
summas, kas tika samaksātas kā vienotās 
likmes, vienreizējie maksājumi vai 
vienības izmaksas, ir vismaz 
EUR 325 000.

Vai. lv

Pamatojums

Būtu skaidri jānosaka, ka vienotās likmes, vienreizējie maksājumi vai vienības izmaksas 
neattiecas uz revīzijām, kā to skaidro Komisija. Šo summu izslēgšana ir arī galvenais iemesls, 
lai samazinātu pašreizējās finanšu pārskatu atzinumiem noteiktās sliekšņa vērtības 
(EUR 375 000) līdz EUR 325 000.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
29. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībnieki, kas aprēķina un pieprasa segt 
tiešās personāla izmaksas, pamatojoties uz 
vienības izmaksām, var iesniegt Komisijai 
atzinumu par metodiku. Minētā metodika 
atbilst 27. panta 2. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem un dotācijas nolīguma 
prasībām.

1. Dalībnieki, kas aprēķina un pieprasa segt 
tiešās personāla izmaksas, pamatojoties uz 
vienības izmaksām vai pamatojoties uz 
faktiskajām netiešajām attaisnotajām 
izmaksām, iesniedz Komisijai atzinumu
par metodiku. Minētā metodika atbilst 
27. panta 2. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

Or. lv

Pamatojums

Šis grozījums sekmē to dalībnieku sertifikāciju, kas jau lieto atzītu pārredzamu un 
pārbaudāmu metodiku. Pieņemot, ka tiktu atzītas valstī pieņemtās metodikas un ka izmaksas 
tiks atlīdzinātas, šāda pienākuma noteikšana neradīs nekādu kaitējumu, bet gan nodrošinās 
dalībnieku drošību attiecībā uz viņu metodiku.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
32. pants — 3. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a. Atgūšana, kas minēta 32. panta 
3. punktā, nav attiecināma uz juridiskām 
personām, kuru dalību netiešā darbībā 
garantē dalībvalsts vai asociētā valsts.

Or. lv

Pamatojums

Ir nepieciešams uz tādām iestādēm attiecināms izņēmums, kuru dalību garantē dalībvalsts, 
kas tas ir programmā FP7.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants izsvītrot
Balvas

Savienības finansējumu var piešķirt balvu 
veidā, kā definēts Regulas (ES) Nr.XX/XX 
[Finanšu regula] VII sadaļā.

Or. lv

Pamatojums

Pants ir pārvietots uz atsevišķu sadaļu.

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants izsvītrot
Iepirkums, iepirkums 

pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu publiskais 

iepirkums
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1. Jebkuram iepirkumam, ko Komisija 
veic savā vārdā vai kopā ar dalībvalstīm, 
piemēro publiskā iepirkuma noteikumus, 
kas izklāstīti Regulā (ES) Nr.XX/2012 
[Finanšu regula] un Regulā (ES) 
Nr.XX/XX [Deleģētā regula].
2. Savienības finansējums var izpausties 
kā iepirkums pirmskomercializācijas 
posmā vai novatorisku risinājumu 
iepirkums, ko veic Komisija vai attiecīgā 
finansēšanas struktūra savā vārdā vai 
kopā ar līgumslēdzējām iestādēm no 
dalībvalstīm vai asociētām valstīm.
Iepirkuma procedūrās:
(a) ievēro pārredzamības, 
nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, 
pareizas finanšu pārvaldības, 
proporcionalitātes principus un 
konkurences noteikumus, kā arī 
Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 
2009/81/EK, ja tās ir piemērojamas, vai, 
ja Komisija rīkojas savā vārdā, Regulu 
(ES) Nr.XX/2012 [Finanšu regula];
(b) var paredzēt īpašus nosacījumus, 
piemēram, iepirkto darbību izpildes vietu 
iepirkumā pirmskomercializācijas posmā 
ierobežot ar dalībvalstu un to valstu 
teritoriju, kas asociētas ar "Apvārsni 
2020", ja to pienācīgi attaisno darbības 
mērķi;
(c) var atļaut vairāku līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu vienā un tajā pašā 
procedūrā (“daudzkārtēji 
ārpakalpojumi”);
(d) paredz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu tam pretendentam vai 
pretendentiem, kas piedāvā visizdevīgāko 
cenu.

Or. lv

Pamatojums

Pants ir pārvietots uz atsevišķu sadaļu.
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Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants izsvītrot
Finanšu jomas dokumenti

1. Finanšu instrumenti var būt jebkurā no 
veidiem, kas minēti Regulas (ES) 
Nr.XX/XX [Finanšu regula] [VIII 
sadaļā], un tos īsteno saskaņā ar tiem, un 
tos var kombinēt ar dotācijām, ko finansē 
no Savienības budžeta, tostarp 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”.
2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr.XX/XX 
[Finanšu regula] [18.] panta [2.] punktu 
ieņēmumi un atmaksājumi, ko rada 
finanšu instruments, kas izveidots 
atbilstīgi Regulai (ES) Nr.XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”], 
piešķirami minētajam finanšu 
instrumentam.
3. Ieņēmumi un atmaksājumi, ko rada 
riska dalīšanas finanšu instruments, kas 
izveidots ar Lēmumu Nr.1982/2006/EK, 
un Strauji augošu un novatorisku MVU 
instrumenta agrīnā posma daļu (GIF1), 
kas izveidota atbilstīgi Lēmumam 
Nr.1639/2006/EK, ir piešķirami 
nākamajiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi Regulai (ES) Nr.XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”].

Or. lv

Pamatojums

Pants ir pārvietots uz atsevišķu sadaļu.

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
37. pants — 2. punkts — 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. Ja 
neatkarīgiem ekspertiem jāstrādā ar 
klasificētu informāciju, iecelšanai 
nepieciešama attiecīgas pakāpes drošības 
pielaide.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot 
vērā viņu prasmju, pieredzes un zināšanu 
atbilstību uzticētajiem uzdevumiem. 
Ieceļot neatkarīgus ekspertus, Komisija 
tiecas izveidot ekspertu grupu ar 
līdzsvarotu sastāvu dažādu prasmju, 
pieredzes un zināšanu ziņā attiecīgajā 
darbības jomā. Ja neatkarīgiem ekspertiem 
jāstrādā ar klasificētu informāciju, 
iecelšanai nepieciešama attiecīgas pakāpes 
drošības pielaide.

Or. lv

Pamatojums

Pirmais teikums attiecas uz individuālo ekspertu izvēles kritērijiem, savukārt otrais teikums
uzsver līdzsvarota ekspertu grupas sastāva nozīmīgumu.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
38. pants — 2. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja to attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā nav iespējams 
noskaidrot, tiem ir kopīgas īpašumtiesības 
uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki 
noslēdz nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

2. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi 
radījuši rezultātus un ja šie rezultāti nav 
attiecināmi uz dalībnieku attiecīgā 
ieguldījuma daļu darbā, dalībniekiem ir 
kopīgas īpašumtiesības uz šādiem 
rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz 
nolīgumu par attiecīgo kopīgo 
īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas 
nosacījumiem atbilstoši to pienākumiem 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Or. lv

Pamatojums

Rezultāts var būt uzskatāms par kopīpašumu arī gadījumos, kad darba daļa var tikt 
noskaidrota. Jautājums drīzāk ir par to, vai aizsardzības (patenta pieteikuma u.c.) nolūkos ir 
iespējams atdalīt kopīga darba rezultātus. Ja rezultāti nav atdalāmi, dalībniekiem uz tiem ir 
kopīgas īpašumtiesības vai nu atbilstoši noskaidrojamajām daļām, vai pēc cita principa 
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(piemēram, sadalot rezultātu vienādās daļās).

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
38. pants — 2. punkts — 2. daļa — ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs lietot kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu, nesaņemot par to lietošanas 
atlīdzību, bez otra/pārējo kopīpašuma 
īpašnieka/īpašnieku iepriekšējas 
piekrišanas.

Or. lv

Pamatojums

Ir nepieciešams arī paziņojums par rezultātu personīgu lietošanu (nepiešķirot licences).

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
38. pants — 2. punkts — 2 daļa — a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) par to iepriekš brīdina pārējos 
kopīpašniekus;

izsvītrot

Or. lv

Pamatojums

Skatīt Grozījumu Nr. 77.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
38. pants — 2. punkts — 2. daļa — b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

izsvītrot
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Or. lv

Pamatojums

Skatīt Grozījumu Nr. 77.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
38. pants —2. punkts — 2 daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgajā īpašumtiesību nolīgumā nav 
paredzēts citādi, katrs kopīpašnieks ir 
tiesīgs piešķirt neekskluzīvas licences 
trešām personām kopīgā īpašumā esošo 
rezultātu izmantošanai bez tiesībām 
piešķirt apakšlicences, ievērojot šādus 
nosacījumus:
(a) par to iepriekš brīdina pārējos 
kopīpašniekus;
(b) pārējiem kopīpašniekiem piešķir 
taisnīgu un pamatotu kompensāciju.

Or. lv

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
39. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja rezultātus var izmantot komerciāliem 
vai rūpnieciskiem mērķiem, dalībnieks, 
kam pieder šādi rezultāti, izvērtē iespēju 
tos aizsargāt un, ja tas ir iespējams un ir 
pamatoti, ņemot vērā apstākļus, pienācīgi 
aizsargā tos uz atbilstošu laikposmu un ar 
atbilstošu teritoriālo segumu, pienācīgi 
ņemot vērā savas likumīgās intereses un 
pārējo darbības dalībnieku likumīgās un jo 
īpaši komerciālās intereses.

1. Ja rezultātus var izmantot komerciāliem 
mērķiem, dalībnieks, kam pieder šādi 
rezultāti, izvērtē iespēju tos aizsargāt un, ja 
tas ir iespējams un ir pamatoti, ņemot vērā 
apstākļus, pienācīgi aizsargā tos uz 
atbilstošu laikposmu un ar atbilstošu 
teritoriālo segumu, pienācīgi ņemot vērā 
savas likumīgās intereses un pārējo 
darbības dalībnieku likumīgās un jo īpaši 
komerciālās intereses.

Or. lv
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Pamatojums

Tā atšķirība starp komerciāla un rūpnieciska mērķa jēdzienu nav skaidra, otrais jēdziens 
skaidrības labad ir svītrots.

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
39. pants — 2. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija Savienības vai finansēšanas 
struktūras vārdā var pārņemt 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem un 
veikt pasākumus, kas vajadzīgi to 
atbilstošai aizsardzībai.

2. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis neaizsargāt 
rezultātus, ko tas radījis, tādu iemeslu dēļ, 
kas nav saistīti ar neiespējamību atbilstīgi 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem 
vai komerciālas izmantošanas 
neiespējamību, un ja vien dalībnieks nav 
iecerējis tos nodot tālāk citai dalībvalstī vai 
asociētā valstī reģistrētai juridiskai 
vienībai, lai tās aizsargātu, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru pirms 
jebkuras šādu rezultātu izplatīšanas. 
Komisija ar šī dalībnieka atļauju, kuram 
pieder īpašumtiesības, Savienības vai 
finansēšanas struktūras vārdā var pārņemt 
īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem un 
veikt pasākumus, kas vajadzīgi to 
atbilstošai aizsardzībai.

Or. lv

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
39. pants — 2. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja tas 
pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts būtisks 
kaitējums tā likumīgajām interesēm. Šos 
rezultātus nedrīkst nekādā veidā izplatīt, 
kamēr Komisija vai finansēšanas struktūra 
nav pieņēmusi lēmumu vai nolēmusi, ka tā 
pārņems īpašumtiesības, un nav veikusi 

Dalībnieks var nepiekrist tikai tad, ja tas 
pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts būtisks 
kaitējums tā likumīgajām interesēm. Šos 
rezultātus nedrīkst nekādā veidā izplatīt, 
kamēr Komisija vai finansēšanas struktūra 
nav pieņēmusi lēmumu vai nolēmusi, ka tā 
pārņems īpašumtiesības, un nav veikusi 
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pasākumus, kas vajadzīgi aizsardzības 
nodrošināšanai. Dotācijas nolīgumā 
nosaka termiņus šajā saistībā.

pasākumus, kas vajadzīgi aizsardzības 
nodrošināšanai. Šādu lēmumu pieņem 
45 dienu laikā.

Or. lv

Pamatojums

Termiņu noteikšana ir labs priekšlikums, taču termiņiem jābūt konkrētākiem. Dalības 
noteikumos (RfP) vismaz ir jānosaka maksimālais laika periods, vēlams, 45 dienas, kā tas 
paredzēts programmā FP6.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
39. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas
izmantošanas neiespējamību, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas 
var turpināt vai pagarināt aizsardzību, 
pārņemot īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem. Dalībnieks var nepiekrist tikai 
tad, ja tas pierāda, ka tādējādi tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums tā likumīgajām 
interesēm. Dotācijas nolīgumā nosaka 
termiņus šajā saistībā.

3. Ja dalībnieks, kas saņēmis Savienības 
finansējumu, ir paredzējis nepiemērot 
rezultātu aizsardzību vai nepieprasīt šādas 
aizsardzības pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar komerciālas 
izmantošanas neiespējamību, tas informē 
Komisiju vai finansēšanas struktūru, kas ar 
šī dalībnieka atļauju, kuram pieder 
īpašumtiesības,var turpināt vai pagarināt 
aizsardzību, pārņemot īpašumtiesības uz 
attiecīgajiem rezultātiem. Dalībnieks var 
nepiekrist tikai tad, ja tas pierāda, ka 
tādējādi tiktu nodarīts būtisks kaitējums tā 
likumīgajām interesēm. Dotācijas 
nolīgumā nosaka termiņus šajā saistībā.

Or. lv

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
40. pants — 1. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izmantošanas pienākumus. Visus šādus
papildu pienākumus norāda darba 

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izmantošanas pienākumus. Dotācijas 
nolīguma paraugā iekļauj visu iespējamo 
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programmā vai darba plānā. papildu izmantošanas pienākumu
sarakstu.

Or. lv

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, ko apzīmē jēdziens “papildu izmantošanas pienākumi”. Tam var būt 
kritiski svarīga nozīme, un to nevar atstāt darba programmās un dotāciju nolīgumos. Līdz ar 
to precizēšana noteikti ir jāveic agrīnā stadijā, piemēram, dotācijas nolīguma paraugā, un, ja 
iespējams, pat dalības noteikumos (RfP).

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
40. pants — 2. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izplatīšanas pienākumus.

Dotācijas nolīgumā var paredzēt papildu 
izplatīšanas pienākumus. Dotāciju 
nolīguma paraugā iekļauj iespējamo 
papildu izplatīšanas pienākumu sarakstu.

Or. lv

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, ko apzīmē jēdziens “papildu izplatīšanas pienākumi”. Tam var būt kritiski 
svarīga nozīme, un to nevar atstāt darba programmās un dotāciju nolīgumos. Līdz ar to 
precizēšana noteikti ir jāveic agrīnā stadijā, piemēram, dotācijas nolīguma paraugā, un, ja 
iespējams, pat dalības noteikumos (RfP).

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
40. pants — 2. punkts — 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu ar zinātnisko 
publikāciju starpniecību piemēro atvērtu 
piekļuvi atbilstoši dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Attiecībā uz citu rezultātu, 
tostarp zinātnisko datu, izplatīšanu
dotācijas nolīgumā var paredzēt 
noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar 

Attiecībā uz izplatīšanu ar tādu zinātnisko 
publikāciju starpniecību, kurās ir 
aprakstīti, interpretēti vai analizēti dati, 
zināšanas vai informācija, kā radīšana ir 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansējuma piešķiršanas tiešs rezultāts,
piemēro atvērtu piekļuvi.



PE489.632v01-00 50/75 PR\903026LV.doc

LV

kuriem piešķirama atvērta piekļuve 
šādiem rezultātiem, jo īpaši ERC 
progresīvās pētniecības vai citās 
atbilstošās jomās.

Or. lv

Pamatojums

Parasti ir jānodrošina atvērtā piekļuve zinātniskām publikācijām, kurās ir aprakstīti, 
interpretēti vai analizēti dati, zināšanas vai informācija, kā radīšana ir pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” finansējuma piešķiršanas tiešs rezultāts. Taču atvērtā piekļuve 
publikācijām ir jāierobežo. Informāciju par piekļuvi un atvērtu piekļuvi rezultātiem skatiet 
Grozījumā Nr. 85.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
40. pants — 2. punkts — 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz rezultātu izplatīšanu dotācijas 
nolīgumā var paredzēt noteikumus un 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
piešķirama atvērta piekļuve rezultātiem, jo 
īpaši ERC progresīvās pētniecības vai 
citās atbilstošās jomās.

Or. lv

Pamatojums

Skatīt Grozījumu Nr. 84. Iepriekš 40. panta 2. punkta 3. daļā.

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
40. pants — 2. punkts — 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par jebkuru izplatīšanas darbību iepriekš 
brīdina pārējos dalībniekus. Pēc 
brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst, ja tas pierāda, ka iecerētā 
izplatīšana būtiski kaitētu tā likumīgajām 
interesēm saistībā ar tā rezultātiem vai 

Ja vien īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
rezultātiem nepieder tikai izplatīšanas 
dalībniekam, par jebkuru izplatīšanas 
darbību iepriekš brīdina pārējos 
dalībniekus. Pēc brīdinājuma saņemšanas 
dalībnieks var iebilst, ja tas pierāda, ka 
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iepriekš uzkrātajām zināšanām. Šādos 
gadījumos izplatīšanas darbību nedrīkst 
veikt, ja vien netiek veikti atbilstoši 
pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus šajā saistībā.

iecerētā izplatīšana būtiski kaitētu tā 
likumīgajām interesēm saistībā ar tā 
rezultātiem vai iepriekš uzkrātajām 
zināšanām. Šādos gadījumos izplatīšanas 
darbību nedrīkst veikt, ja vien netiek veikti 
atbilstoši pasākumi šādu likumīgo interešu 
aizsardzībai. Dotācijas nolīgumā var 
noteikt termiņus šajā saistībā.

Or. lv

Pamatojums

Pienākums informēt pārējos dalībniekus nav saistošs, ja dalībnieks plāno izplatīt savus 
rezultātus. Prasība paziņot un iespēja iebilst var radīt ievērojamu risku, ka tiks noteikti 
aizliegumi.

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
40. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki iesniedz 
jebkādu noderīgu informāciju un 
dokumentus saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Katrs dalībnieks ziņo Komisijai vai 
finansēšanas struktūrai par savām ar 
izmantošanu un izplatīšanu saistītajām 
darbībām. Komisijas vai finansēšanas 
struktūras veiktās uzraudzības un 
izplatīšanas nolūkos dalībnieki pēc 
Komisijas pieprasījuma iesniedz jebkādu 
noderīgu informāciju un dokumentus 
saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem. Šo 
pienākumu izpildes termiņu nosaka 
dotācijas nolīguma paraugā.

Or. lv

Pamatojums

Regulas praktiskās īstenošanas ziņā lietderīgāk būtu paredzēt, ka dalībniekiem jāsniedz šī 
informācija pēc pieprasījuma, tādējādi nodrošinot, ka tie sazinās ar Komisijas galveno 
kontaktpunktu, nevis projektu vadītājiem, kuri bija atbildīgi par projektu pirms vairākiem 
gadiem. Turklāt tas nedrīkst būt beztermiņa pienākums, kas pēc 50 gadiem, iespējams, 
joprojām nebūtu izpildīts . Ir jānosaka šī pienākuma izpildes termiņš.
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Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
40. pants — 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visos patenta pieteikumos, standartos, 
publikācijās vai jebkuros citos izplatīšanas 
līdzekļos (arī elektroniskajos) iekļauj 
apliecinājumu, kas var ietvert vizuālus 
līdzekļus, par to, ka darbībai ir piešķirts 
Savienības finansiāls atbalsts. 
Apliecinājuma nosacījumus paredz 
piešķīruma nolīgumā.

4. Visos patenta pieteikumos, standartos, 
publikācijās vai jebkuros citos izplatīšanas 
līdzekļos (arī elektroniskajos) iekļauj 
apliecinājumu, kas var ietvert vizuālus 
līdzekļus, par to, ka darbībai ir piešķirts 
Savienības finansiāls atbalsts. 
Apliecinājuma nosacījumus paredz 
piešķīruma nolīguma paraugā.

Or. lv

Grozījums 89
Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem, 
dalībnieks, kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, iepriekš brīdina šādus citus 
dalībniekus, sniedzot arī pietiekamu 
informāciju par paredzamo jauno rezultātu 
īpašnieku, lai pārējie dalībnieki varētu 
izanalizēt iecerētās tālāknodošanas ietekmi 
uz to piekļuves tiesību iespējamo 
izmantošanu.

Neskarot konfidencialitātes pienākumus, 
kas izriet no tiesību aktiem uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas gadījumā, ja 
citiem dalībniekiem joprojām ir tiesības 
piekļūt nododamajiem rezultātiem un 
dalībnieks, kurš ir iecerējis veikt rezultātu 
tālāknodošanu, nav šo rezultātu 
ekskluzīvs īpašnieks, šis dalībnieks
iepriekš brīdina šādus citus dalībniekus, 
sniedzot arī pietiekamu informāciju par 
paredzamo jauno rezultātu īpašnieku, lai 
pārējie dalībnieki varētu izanalizēt 
iecerētās tālāknodošanas ietekmi uz to 
piekļuves tiesību iespējamo izmantošanu.

Or. lv

Grozījums 90
Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst pret īpašumtiesību tālāknodošanu, ja 
tas pierāda, ka iecerētā tālāknodošana 
nelabvēlīgi ietekmētu tā piekļuves tiesību 
izmantošanu. Tādā gadījumā 
tālāknodošanu nedrīkst veikt, kamēr nav 
panākta vienošanās starp attiecīgajiem 
dalībniekiem. Dotācijas nolīgumā var
noteikt termiņus.

Pēc brīdinājuma saņemšanas dalībnieks var 
iebilst pret īpašumtiesību tālāknodošanu, ja 
tas pierāda, ka iecerētā tālāknodošana 
nelabvēlīgi ietekmētu tā piekļuves tiesību 
izmantošanu. Tādā gadījumā 
tālāknodošanu nedrīkst veikt, kamēr nav 
panākta vienošanās starp attiecīgajiem 
dalībniekiem. Modeļa dotācijas nolīgumā 
nosaka termiņus.

Or. lv

Grozījums 91
Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien tiek izpildītas 
visas papildu izmantošanas saistības, 
dalībnieks, kam pieder rezultāti, var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt to
izmantošanas tiesības jebkurai juridiskai 
vienībai, tostarp uz ekskluzīva pamata.

2. Ja vien var īstenot jebkuras tiesības 
piekļūt rezultātiem un ja vien dalībnieks, 
kam pieder rezultāti, izpilda visas papildu 
izmantošanas saistības, šis dalībnieks var 
piešķirt licences vai citādi piešķirt 
rezultātu izmantošanas tiesības jebkurai 
juridiskai vienībai, tostarp uz ekskluzīva 
pamata.

Or. lv

Pamatojums

Šim punktam ir jābūt konkrētākam, lai novērstu pārpratumus; citādi punktu var izlasīt 
nozīmē, ka licencēšanu var veikt tikai tad, ja visi dalībnieki izpilda savas izmantošanas 
saistības; “rezultātu”, nevis “to”, ir precīzāks.

Grozījums 92
Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieki jebkādā veidā rakstveida Dalībnieki rakstiski norāda iepriekš 
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nolīgumā norāda iepriekš uzkrātās 
zināšanas attiecībā uz savu darbību.

uzkrātās zināšanas attiecībā uz savu 
darbību.

Or. lv

Grozījums 93
Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībnieki, kas piedalās vienā un tajā 
pašā darbībā, pirms to pievienošanās 
dotācijas nolīgumam informē cits citu par 
visiem tiesiskajiem ierobežojumiem, ko 
piemēro, piešķirot piekļuvi to iepriekš 
uzkrātajām zināšanām. Jebkurš nolīgums, 
ko dalībnieks noslēdz vēlāk saistībā ar 
iepriekš uzkrātām zināšanām, nodrošina 
iespēju izmantot jebkuras piekļuves 
tiesības.

3. Dalībnieki, kas piedalās vienā un tajā 
pašā darbībā, pirms to pievienošanās 
dotācijas nolīgumam informē cits citu par 
visiem tiesiskajiem ierobežojumiem, ko 
piemēro, piešķirot piekļuvi to iepriekš 
uzkrātajām zināšanām. Jebkurš nolīgums, 
ko dalībnieks noslēdz vēlāk saistībā ar 
iepriekš uzkrātām zināšanām, nodrošina 
iespēju izmantot jebkuras piekļuves 
tiesības. Komisijai vai finansējumu 
iestādei ir jāsaņem paziņojums par 
jebkādu šādu ierobežojumu pirms 
dotācijas nolīguma izpildes un jāizvērtē 
šādu ierobežojumu ietekme uz darbības 
mērķu sasniegšanu.

Or. lv

Pamatojums

Šis grozījums ļautu novērst to, ka piekļuves tiesību izņēmumu sarakstā ir ietverti elementi, kas 
ir nepieciešami darbības mērķu sasniegšanai. No otras puses, izņēmumi ir nepieciešami 
gadījumos, kad uz iepriekš uzkrātajām zināšanām daļēji attiecas ar trešām personām noslēgti 
nolīgumi (piemēram, neatklāšanas nolīgumi vai vienošanās par materiāla nodošanu) un 
licences.

Grozījums 94
Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 

1. Dalībniekam ir tiesības piekļūt cita tās 
pašas darbības dalībnieka rezultātiem, ja 
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šāda piekļuve dalībniekam ir vajadzīga, lai 
tas varētu veikt savu darbu atbilstoši 
darbībai.

šādas piekļuves tiesības dalībniekam ir
vajadzīgas, lai tas varētu veikt savu darbu 
atbilstoši darbībai.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot to, būs jāveic atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Or. lv

Pamatojums

Precizējums terminu “piekļuve” un “piekļuves tiesības” izmantošanā.

Grozījums 95
Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Arī saistītai juridiskai vienībai, kas 
reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī, ir 
tiesības piekļūt rezultātiem vai iepriekš 
uzkrātām zināšanām ar tādiem pašiem
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šāda piekļuve ir 
vajadzīga, lai izmantotu rezultātus, ko 
radījis dalībnieks, ar kuru šāda vienība ir 
saistīta.

3. Arī saistītai juridiskai vienībai ir tiesības 
piekļūt rezultātiem vai iepriekš uzkrātām 
zināšanām ar taisnīgiem un sapratīgiem
nosacījumiem, ja vien konsorcija nolīgumā 
nav paredzēts citādi un ja šāda piekļuve ir 
vajadzīga, lai izmantotu rezultātus, ko 
radījis dalībnieks, ar kuru šāda vienība ir 
saistīta.

Or. lv

Pamatojums

Šis ierobežojums būtu jāatceļ, lai piesaistītu starptautiski aktīvus uzņēmumus, kas varētu būt 
vērtīgi partneri darbības īstenošanā.

Grozījums 96
Regulas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Prasību piešķirt piekļuvi saskaņā ar 1., 
2. un 3. punktu var iesniegt ne vēlāk kā 
viena gada laikā pēc darbības beigām. 
Tomēr dalībnieki var vienoties par citu 

svītrot
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termiņu.

Or. lv

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu izmantošanu, nav nepieciešams laika ierobežojums. Ja dalībnieka 
piekļuves pieprasījums ir saskaņā ar sākotnējo vienošanos starp dalībniekiem, nevajadzētu 
būt laika ierobežojumam.

Grozījums 97
Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai.

1. Savienības iestādēm un struktūrām 
Savienības politikas vai programmu 
izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
nolūkos ir tiesības piekļūt tāda dalībnieka 
rezultātiem, kas ir saņēmis Savienības 
finansējumu. Šādas piekļuves tiesības ir 
ierobežotas līdz nekomerciālai un ar 
konkurenci nesaistītai izmantošanai un 
neietver tiesības izsniegt apakšlicences.
Savienība sniedz pietiekamus 
pierādījumus īpašniekam dalībniekam, ka 
piekļuves tiesības sekmēs Savienības 
politikas vai programmu izstrādi, 
īstenošanu un uzraudzību. 

Or. lv

Grozījums 98
Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. pants svītrot
Īpaši noteikumi

1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
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it sevišķi par izmaiņām konsorcija 
sastāvā, klasificētu informāciju, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.
2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām 
atbalsta esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
infrastruktūras lietotājiem.
3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.
4. Apmācības un mobilitātes darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus par saistībām, kas 
attiecas uz pētniekiem, kuri gūst labumu 
no darbības, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām un pārvedamības.
5. Koordinācijas un atbalsta darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, it sevišķi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.
6. Attiecībā uz MVU instrumentu un 
dotācijām, ko finansēšanas struktūras 
piešķir MVU, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.
7. Attiecībā uz EIT zināšanu un 
inovācijas kopienām dotācijas nolīgumā 
var iekļaut īpašus noteikumus, it sevišķi 
par īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Or. lv

(Regulas 47. panta 1.–6. punktu pārceļ uz jaunu sadaļu. Regulas 47. panta 7. punktu pārceļ 
uz 1. panta 3. punktu.)
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Grozījums 99
Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. pants svītrot
Prēmijas

Jebkuru prēmiju piešķir ar nosacījumu, 
ka dalībnieks uzņemas attiecīgos 
publicitātes pienākumus. Darba 
programmā vai darba plānā var noteikt 
īpašus pienākumus attiecībā uz pētījumu 
rezultātu izmantošanu un izplatīšanu.

Or. lv

Pamatojums

Pārceļ uz jaunu sadaļu.

Grozījums 100
Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrot
Iepirkums, iepirkums 

pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu publiskais 

iepirkums
1. Rezultāti, kas radīti Komisijas veiktā 
iepirkumā, ir Savienības īpašums, ja vien 
uzaicinājumā iesniegt pieteikumus nav 
paredzēts citādi.
2. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
līgumos paredz īpašus noteikumus par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām un 
licencēšanu. Līgumslēdzējam, kas rada 
rezultātus iepirkumā 
pirmskomercializācijas posmā, pieder 



PR\903026LV.doc 59/75 PE489.632v01-00

LV

vismaz piesaistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
vismaz tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 
rezultātiem izmantošanai savām 
vajadzībām, kā arī tiesības piešķirt vai 
pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji 
piešķir neekskluzīvas licences trešām 
personām rezultātu izmantošanai ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 
bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 
līgumslēdzējs neveic rezultātu komerciālu 
izmantošanu noteiktajā termiņā pēc 
iepirkuma pirmskomercializācijas posmā, 
kā noteikts līgumā, tas nodod tālāk visas 
īpašumtiesības uz rezultātiem 
līgumslēdzējām iestādēm.
3. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu līgumos var paredzēt īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, 
piekļuves tiesībām un licencēšanu.

Or. lv

Pamatojums

Pārceļ uz jaunu sadaļu.

Grozījums 101
Regulas priekšlikums
III sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa sadaļa
Īpaši noteikumi

Or. lv

Grozījums 102
Regulas priekšlikums
49. panta a) punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta a) punkts
Balvas

1. Savienības finansējumu var piešķirt 
balvu veidā, kā definēts Regulas (ES) 
Nr. XX/XX [Finanšu regula] [VII sadaļā]. 
Balvu izmantošana ir ieteicama, taču tās 
neaizstāj pienācīgi strukturētu 
finansējumu.
2. Konkursa noteikumus nosaka darba 
programmā.
3. Konkursa noteikumos obligāti jāietver 
dalības nosacījumi, piešķiršanas kritēriji, 
tostarp priekšlikumu iesniegšanas un 
piešķiršanas termiņš, balvas apmērs un 
maksāšanas kārtība.
Balvas nevar piešķirt tiešā veidā bez 
konkursa, un informāciju par to 
piešķiršanu publicē katru gadu.
4. Konkursa dalībniekus vērtē ekspertu 
grupa, pamatojoties uz publicētajiem 
noteikumiem dalībai konkursā.
Pēc tam atbildīgais kredītrīkotājs piešķir 
balvas, pamatojoties uz novērtējumu, ko 
sniedz ekspertu grupa, kura ir brīva izlemt 
par balvu piešķiršanas ieteikšanu atkarīgi 
no attiecīgā dalībnieka kvalitātes 
novērtējuma.
5. Balvas summa nav saistīta ar 
izmaksām, kas radušās saņēmējam.
6. Ja, ieviešot darbību vai darba 
programmu, Savienības dotācijas 
saņēmējam jāpiešķir balvas trešām 
personām, šis saņēmējs var piešķirt šādas 
balvas, ja minimālie konkursa noteikumi 
ir definēti dotācijas lēmumā vai nolīgumā 
starp saņēmēju un Komisiju, izslēdzot 
jebkādus citus apsvērumus.
7. Attiecībā uz rezultātu izplatīšanu ir 
spēkā šīs regulas III sadaļa. Visas papildu 
saistības attiecībā uz rezultātu izplatīšanu 
vai izmantošanu norāda konkursa 
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noteikumos.
8. Ja balva netiek piešķirta termiņā, kas 
noteikts konkursa noteikumos, 
konkursam iedalītie līdzekļi tiek piešķirti 
no jauna tajā pašā nolūkā saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”].

Or. lv

Pamatojums

Pārcelts šeit no 34. un 48. panta. Regulas 3.–6. punkts ietver formulējumu, kā pašreiz 
norādīts Finanšu regulas projektā, ko joprojām apspriež trīspusējā dialogā, un pēc projekta 
pieņemšanas formulējums var būt anulēts. Regulas 7. punktu papildina ar izšķirošiem 
noteikumiem par IĪ tiesībām un rezultātu izplatīšanu. Regulas 8. punktā nodrošina, ka 
līdzekļi, kas iedalīti saskaņā ar pamatprogrammu “APVĀRSNIS 2020”, paliek RDI budžetā, 
jo īpaši gadījumā, ja jaunais stimulēšanas balvu instruments nenodrošina vēlamos rezultātus.

Grozījums 103
Regulas priekšlikums
49. panta b) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta b) punkts
Iepirkums, iepirkums 

pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu iepirkums

1. Jebkuram iepirkumam, ko Komisija 
veic kopā ar dalībvalstīm, piemēro 
publiskā iepirkuma noteikumus, kas 
izklāstīti Regulā (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] un Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [Deleģētā regula].
2. Savienības finansējums var izpausties 
kā iepirkums pirmskomercializācijas 
posmā vai novatorisku risinājumu 
iepirkums, ko veic Komisija vai attiecīgā 
finansēšanas struktūra savā vārdā vai 
kopā ar līgumslēdzējām iestādēm no 
dalībvalstīm vai asociētām valstīm.
Iepirkuma procedūrās:
a) ievēro pārredzamības, 
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nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, 
pareizas finanšu pārvaldības, 
proporcionalitātes principus un 
konkurences noteikumus, kā arī 
Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 
2009/81/EK, ja tās ir piemērojamas;
b) var paredzēt īpašus nosacījumus, 
piemēram, iepirkto darbību izpildes vietu 
iepirkumā pirmskomercializācijas posmā 
ierobežot ar dalībvalstu un to valstu 
teritoriju, kas asociētas ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja to 
pienācīgi attaisno darbības mērķi;
c) var atļaut vairāku līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu vienā un tajā pašā 
procedūrā (“daudzkārtēji 
ārpakalpojumi”);
d) paredz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu tam pretendentam vai 
pretendentiem, kas piedāvā visizdevīgāko 
cenu.
3. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā 
līgumos paredz īpašus noteikumus par 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām un 
licencēšanu. Līgumslēdzējam, kas rada 
rezultātus iepirkumā 
pirmskomercializācijas posmā, pieder 
vismaz piesaistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
vismaz tiesības bez autoratlīdzības piekļūt 
rezultātiem izmantošanai savām 
vajadzībām, kā arī tiesības piešķirt vai 
pieprasīt, lai iesaistītie līgumslēdzēji 
piešķir neekskluzīvas licences trešām 
personām rezultātu izmantošanai ar 
taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem, 
bez tiesībām piešķirt apakšlicences. Ja 
līgumslēdzējs neveic rezultātu komerciālu 
izmantošanu noteiktajā termiņā pēc 
iepirkuma pirmskomercializācijas posmā, 
kā noteikts līgumā, tas nodod tālāk visas 
īpašumtiesības uz rezultātiem 
līgumslēdzējām iestādēm.
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4. Lai nodrošinātu rezultātu maksimālu 
izmantošanu un novērstu netaisnīgu 
priekšrocību radīšanu, attiecībā uz 
novatorisku risinājumu publisko 
iepirkumu līgumos var paredzēt īpašus 
noteikumus par īpašumtiesībām, 
piekļuves tiesībām un licencēšanu.

Or. lv

Pamatojums

Pārcelts šeit no 35. un 49. panta. Iepirkumu veic tikai Komisija kopā ar dalībvalstīm un 
līgumslēdzējām iestādēm no dalībvalstīm, tādējādi nodrošinot, ka līgumslēdzējas iestādes 
nosaka faktisku valsts pieprasījumu un atbilstoši veic iepirkumu.

Grozījums 104
Regulas priekšlikums
49. panta c) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta c) punkts
Finanšu instrumenti

1. Finanšu instrumenti var būt jebkurā no
veidiem, kas minēti Regulas (ES) 
Nr. XX/XX [Finanšu regula] 
[VIII sadaļā], un tos īsteno saskaņā ar 
tiem, un tos var kombinēt ar dotācijām, ko 
finansē no Savienības budžeta, tostarp 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”.
2. Finansējums, ko piešķir ar finanšu
instrumentiem, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”], ir jāpapildina ar 
līdzvērtīgu finansējuma apjomu, ko 
nodrošina Eiropas Investīciju banka un 
citas Savienības programmas.
3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regula] [18.] panta [2.] punktu 
ieņēmumi un atmaksājumi, ko rada 
finanšu instruments, kas izveidots 
atbilstīgi Regulai (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”], 
piešķirami minētajam finanšu 
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instrumentam.
4. Ieņēmumi un atmaksājumi, ko rada 
riska dalīšanas finanšu instruments, kas 
izveidots ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, 
un Strauji augošu un novatorisku MVU 
instrumenta agrīnā posma daļu (GIF1), 
kas izveidota atbilstīgi Lēmumam 
Nr. 1639/2006/EK , ir piešķirami 
nākamajiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi Regulai (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”].

Or. lv

Pamatojums

Pārcelts šeit no 36. panta. Regulas punktam 2. daļa ir pievienota, lai divkāršotu finanšu 
instrumentu izmantojumu saskaņā ar pamatprogrammu “APVĀRSNIS 2020”, un tās mērķis ir 
līdzināties RDFM finansējuma struktūrai, kur finansējums no EK bija jāpapildina ar 
līdzvērtīgu summu finansējumu no EIB. Šīs struktūras saglabāšana šķiet īpaši svarīga, lai 
sasniegtu vēlamo finanšu instrumentu izmantojumu.

Grozījums 105
Regulas priekšlikums
49. panta d) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta d) punkts
Publiskā un privātā sektora partnerībās

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
19. pantu pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” var īstenot, izmantojot 
publiskā un privātā sektora partnerību, ja 
visi iesaistītie partneri apņemas atbalstīt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
attīstību un īstenošanu.
2. Publiskā un privātā sektora partnerības 
tiek noteiktas atklātā un pārredzamā 
veidā, pamatojoties uz neatkarīgu 
ekspertu sniegto novērtējumu saskaņā ar 
šīs Regulas 37. pantu. Šajā novērtējumā 
ievēro visus šos kritērijus:
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a) darbības pievienotā vērtība Savienības 
līmenī;
b) uz nozares konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociāli ekonomiskajiem 
jautājumiem radītās ietekmes apmērs.
3. Komisija var uzticēt budžeta 
īstenošanas uzdevumus publiskā un 
privātā sektora partnerībai ar nosacījumu, 
ka šādi kritēriji ir ievēroti un izklāstīti 
nolīgumā:
a) ilgtermiņa saistības ar visiem 
partneriem, pamatojoties uz kopīgu vīziju 
un skaidri noteiktiem mērķiem;
b) iesaistīto resursu apmērs un spēja 
ieguldīt papildu līdzekļus pētniecībā un 
inovācijā;
c) skaidri noteikti katra partnera 
uzdevumi un nolīgtie izpildes 
pamatrādītāji izvēlētajā periodā.
4. Noteikumiem dalībai publiskā un 
privātā sektora partnerībās, kas izveidotas 
un finansētas saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un 
šādu partnerību izplatīšanai pilnībā 
jāatbilst Regulas (ES) Nr . XX/XX 
[Finanšu regula] noteikumiem, kā arī 
noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, 
izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams 
to īpašajām vajadzībām.
Publiskā un privātā sektora partnerību 
noteikumi var atšķirties no Savienības 
Civildienesta noteikumiem, ciktāl tiesību 
akti, kas nosaka šo iestāžu izveidošanu 
saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
1.a panta 2. punktu, neparedz 
Civildienesta noteikumu piemērošanu.
5. Par atkāpēm no 2. punktā minētajiem 
noteikumiem un par šādu atkāpju 
iemesliem katru gadu jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, izmantojot 
darba dokumentus. Darba dokumentā ir 
jānorāda arī virzība uz atsevišķajām 
personām noteikto mērķu izpildi, kā arī 
iepriekš minēto atkāpju saistība ar 
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sasniegto attīstību.
6. Savienības iesaistīšanās partnerībās var 
izpausties kādā no šīm formām:
(a) Savienības finanšu ieguldījumi 
kopuzņēmumos, kas nodibināti, 
pamatojoties uz LESD 187. pantu 
atbilstoši Septītajai pamatprogrammi, 
saskaņā ar to pamataktu grozījumiem; 
jaunās publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas dibinātas, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu; un citās 
finansēšanas struktūrās, kas minētas 
55. panta 1. punkta b apakšpunkta v vai 
vii sadaļā vai Regulā (ES) Nr. XX/XX 
[Finanšu regulā]. Šāda partnerību forma 
tiek īstenota tikai tad, ja to pienācīgi 
attaisno sasniedzamo mērķu klāsts un 
nepieciešamo resursu apjoms;
(b) līgumiskas vienošanās noslēgšana 
starp 1. punktā minētajiem partneriem, 
vienošanās dokumentā norādot 
partnerības mērķus, partneru attiecīgās 
saistības, galvenos darbības rādītājus un 
sasniedzamos rezultātus, tostarp 
identifikāciju tādām pētniecības un 
inovācijas darbībām, kam nepieciešams 
atbalsts no programmas 
“Apvārsnis 2020”.

Vai. lv

(Skatīt tekstu EP 241. grozījumā (196. punkta b un c apakšpunktā) Finanšu regulai, kas 
pašlaik ir trīspusēju sarunu priekšmets. Skatīt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Regulu, 

19. pantu.)

Pamatojums

Juridiskas skaidrības un konsekvences labad pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Regulas 
19. pantā noteiktie dalības nosacījumi ir papildināti ar atbilstošo pantu pētniecības 
pamatprogrammā.

Grozījums 106
Priekšlikums regulai
49. panta e apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta e apakšpunkts
Publiskā un publiskā sektora partnerības

1. Šajā Regulā paredzētajiem 
noteikumiem ir jāattiecas arī uz publiskā 
un publiskā sektora partnerībām, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. XX/XX 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
20. pantā.
2. Ar instrumentu ERA-NET finansētās 
publiskā un publiskā sektora partnerības 
ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) būtiska iesaistīto personu iepriekšējo 
finanšu saistību proporcija ir veltīta 
vienotiem uzaicinājumiem un rīcībai;
(b) vienotajiem uzaicinājumiem un rīcībai 
ir saskaņoti noteikumi un īstenošanas 
modalitātes.
Publiskā un publiskā sektora partnerības 
var tikt atbalstītas tikai vai tostarp 
5. panta 2. punkta ietvaros, jo īpaši ar:
3. Kopīgās plānošanas iniciatīvas saskaņā 
ar LESD 185. pantu ir tiesīgas saņemt 
līdzfinansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
(a) ir nepieciešama īpaša īstenošanas 
struktūra, pamatojoties uz LESD 
185. pantu;
(b) dalībvalstīm ir augsta līmeņa saistības 
attiecībā uz zinātnisko, pārvaldības un 
finansiālo līmeņu integrāciju;
(c) darbībām Savienības līmenī piemīt 
pievienotā vērtība;
(d) ir sasniegts kritiskais daudzums 
attiecībā uz iesaistīto programmu lielumu 
un skaitu, darbību līdzību un tajās 
iekļautās saistītās pētniecības proporciju;
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4. Komisija var uzticēt budžeta izpildes 
uzdevumus kopīgās plānošanas 
iniciatīvai, ja tiek izpildīti un vienošanās 
dokumentā ir iekļauti šādi kritēriji:
(a) skaidri definēti izvirzītie mērķi un to 
saistība ar mērķiem pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un plašākiem 
Savienības politikas mērķiem;
(b) dalībvalstīm noteiktas skaidras 
finanšu saistības, tostarp iepriekšējas 
saistības apvienot valsts un/vai reģionālos 
ieguldījumus starptautiskajai pētniecībai 
un inovācijām;

Vai. lv

(Skatīt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Regulas 20. pantu.)

Pamatojums

Juridiskas skaidrības un konsekvences labad pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Regulas 
20. pantā noteiktie dalības nosacījumi ir papildināti ar atbilstošo pantu pētniecības 
pamatprogrammā.

Grozījums 107
Priekšlikums regulai
49. panta f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta f apakšpunkts
MVU instruments

1. Tikai MVU var pieteikties saistībā ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
kas izsniegti saskaņā ar īpašo MVU 
instrumentu, kurš minēts Regulas (ES) 
Nr. XX/XX 18. pantā [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].
2. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
atbilstoši MVU instrumentiem ir jābūt cik 
vien iespējams atvērtiem uzaicinājumiem 
ar augšupēju pieeju tēmai. Var izmantot 
vienkāršotu divpakāpju novērtēšanas 
procedūru, ja tāda ir noteikta darba 
programmā, ja vien nav paredzēta 
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vispārējās novērtēšanas perioda 
pagarināšana.
3. Saskaņā ar 17. panta a apakšpunktu 
“laiks līdz līguma noslēgšanai” atbilstoši 
MVU instrumentam nedrīkst pārsniegt 
sešus mēnešus.
3. Saskaņā ar šo Regulu atbilstoši MVU 
noslēgtajā dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus, it sevišķi par 
rezultātu apakšuzņēmuma līgumu 
slēgšanu, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām, izmantošanu un izplatīšanu.
4. Ja darbības īstenošanas laikā ir 
nepieciešams pārskatīt saskaņā ar MVU 
instrumentu piešķirto dotācijas nolīgumu, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija 
sastāvā, var izmantot vienkāršotu 
pārskatīšanas procedūru.
5. Komisijai ir jānodrošina pietiekama 
papildināmība starp MVU instrumentu 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un 
finanšu instrumentiem pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un COSME, kā arī 
shēmās un instrumentos, kas tiek 
izstrādāti kopā ar dalībvalstīm, piemēram, 
kopīgajā programmā Eurostars.

Vai. lv

Pamatojums

Programmas H2020 Regulas īpašā pielikumā papildus ir nepieciešams detalizētāks 
skaidrojums par visu programmā “Apvārsnis 2020” paredzēto īpašo instrumentu un 
finansēšanas shēmu darbību, tostarp MVU instrumentam. Pašlaik pāris dalībvalstīs īstenoto 
“jauninājumu kuponu” shēmu var ieviest kā jaunu dotāciju shēmu MVU instrumenta ietvaros.

Grozījums 108
Priekšlikums regulai
49. panta g apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. panta g apakšpunkts
Citi īpašie noteikumi
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1. Attiecībā uz darbībām, kas ietver ar 
drošību saistītus pasākumus, dotācijas 
nolīgumā var paredzēt īpašus noteikumus, 
it sevišķi par izmaiņām konsorcija 
sastāvā, klasificētu informāciju, rezultātu 
izmantošanu, izplatīšanu, nodošanu un 
licencēm.
2. Attiecībā uz darbībām, ar kurām 
atbalsta esošas vai jaunas pētniecības 
infrastruktūras, dotācijas nolīgumā var 
paredzēt īpašus noteikumus par 
infrastruktūras lietojumu.
3. ERA progresīvās pētniecības darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, jo īpaši par piekļuves 
tiesībām, pārnesamību un izplatīšanu 
attiecībā uz dalībniekiem, pētniekiem un 
jebkuru personu, kas saistīta ar darbību.
4. Apmācības un mobilitātes darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus par saistībām, kas 
attiecas uz pētniekiem, kuri gūst labumu 
no darbības, īpašumtiesībām, piekļuves 
tiesībām un pārvedamības.
5. Koordinācijas un atbalsta darbību 
gadījumā dotācijas nolīgumā var paredzēt 
īpašus noteikumus, it sevišķi par rezultātu 
īpašumtiesībām, piekļuves tiesībām, 
izmantošanu un izplatīšanu.

Vai. lv

Pamatojums

Īpašajos noteikumos, ja nepieciešams, — it īpaši attiecībā uz pētniecības infrastruktūrām — ir 
jāiekļauj arī citi infrastruktūru lietošanas aspekti, ne tikai nosacījumi lietotājiem.



PR\903026LV.doc 71/75 PE489.632v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Ievads 
Komisijas priekšlikumu “Dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumiem attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”” (turpmāk tekstā — noteikumi) ziņotājs atzinīgi vērtē kā 
nozīmīgu soli uz priekšu. Par svarīgākajiem ziņotājs uzskata šādus aspektus:

 plašāka dotācijas saņēmēju parastās grāmatvedības prakses akceptēšana; 

 vienots noteikumu kopums attiecībā uz finansējumu visām darbībām, ko dalībnieki 
veic programmā H2020;

 laika reģistrācijas sistēmu noteikumu mazināšana; 

 PVN iekļaušana attiecināmo izmaksu definīcijā;   

Tomēr ziņotājs uzskata, ka noteiktas Komisijas priekšlikumā iekļautās vēlamās izmaiņas 
joprojām ir formulētas pārāk neskaidri, bet citas izmaiņas šķiet pārlieku vienkāršotas un/vai 
neatbilst vispārējam pētniecības un inovācijas kopienas apstiprinājumam. Īpaši kritiski 
ziņotājs vērtē šādu informāciju:

 nav iespējas pieprasīt atlīdzinājumu par netiešajām izmaksām, pamatojoties uz 
faktiskajām izmaksām;

 ir vienota finansējuma likme, kas nav atkarīga no dažādu dalībnieku konkrētajām 
izmaksu struktūrām, līdz ar to radot neefektīvu un nesamērīgu finansējumu (it īpaši ar 
tirgu cieši saistītajām darbībām) un palielinot vidējo atlīdzināšanas līmeni vienam 
projektam, salīdzinot ar FP7;

 nepārliecinoša un ierobežota dotācijas saņēmēju parastās grāmatvedības prakses 
pieņemšana;

 vienotajam noteikumu kopumam pastāv vispārīga izņēmuma klauzula, kas ir spēkā 
jebkādām finansēšanas struktūrām; 

 piedāvātie noteikumi ir ļoti elastīgi, tādēļ darba programmas līmenī atļauts pieņemt 
pārāk daudzus nopietnus lēmumus;

 nav būtiska uzlabojuma attiecībā uz to, kā saīsināt vidējo “laiku līdz dotācijas 
saņemšanai”;

Ziņotāja piedāvāto grozījumu mērķis ir padziļināt iestāžu savstarpējās debates par 
noteikumiem un veicināt detalizētākas konsultācijas ar pētniecības un inovācijas kopienu. 

Ziņotājs vēlas vēlreiz uzsvērt, ka Parlamenta 
iepriekšējos ziņojumos izvirzīto mērķu 
sasniegšanas nolūkos un pētniecības un 
inovācijas kopienas interešu realizēšanas 
nolūkos šie noteikumi ir jāizstrādā tā, lai tiktu 
ievērots jutīgais līdzsvars starp četriem 
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galvenajiem principiem: vienkāršošanu, uzskaitāmību, elastīgumu un uzticamību. Veiksmīga 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošana ir ļoti atkarīga no šo principu ievērošanas un 
līdzsvara.

Komisijas pašreizējā priekšlikuma iespējamā ietekme
Ir veikti modeļa aprēķini1 attiecībā uz dažādajām dalībnieku kategorijām, salīdzinot ES vidējā 
līmeņa iemaksas vienai darbībai programmā FP7 un programmā “Apvārsnis 2020”. Saskaņā 
ar šiem aprēķiniem piedāvātais 100/20 modelis paaugstinātu vidējo atlīdzināšanas līmeni 
rūpnieciskajiem dalībniekiem (+ 46,8 %) un MVU (+ 7,7 %), bet mazliet pazeminātu 
finansējuma līmeni bezpeļņas pētniecības organizācijām (- 0,5 %) un universitātēm (- 0,9 %). 
Lietojot 100/20 modeli, var prognozēt, ka tiks izraisīts vispārējs 7,2 % palielinājums ES 
ieguldījumiem vienā projektā, un šo pārpalikumu galvenokārt saņems rūpnieciskie dalībnieki. 

Kā vienīgo netiešo izmaksu atlīdzināšanas opciju nodrošinot vienotu 20 % likmi, 
salīdzinājumā ar programmu FP7 dalībniekiem ar dārgām un kvalitatīvām pētniecības 
iekārtām tiek radīts neizdevīgs strukturālais stāvoklis. Tas ietekmētu ne tikai daudzus 
pētniecības centrus un privātos uzņēmumus, bet arī vairākas universitātes, kas vairāku gadu 
garumā ir ieguldījušas nopietnu darbu, lai ieviestu pilnīgo izmaksu uzskaiti. Noteiktus 
dalībniekus tas var atturēt no piedalīšanās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos, it 
īpaši ar tirgu cieši saistītajās darbībās, kur būtu spēkā 70/30 modelis un tāpēc tie saņemtu vēl 
zemāku finansējuma līmeni. 

Jāizvērtē vēl viens būtisks faktors, kas var negatīvi ietekmēt pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu īstenošanu — tā ir paredzamā pētniecības un attīstības projektu 
uzaicinājumu atdalīšana no projektu uzaicinājumiem ar tirgu cieši saistītajām darbībām. 
Vispārīgais noteikums, ka uz katru projektu attiektos vienota atlīdzināšanas likme — ar tirgu 
cieši saistītajos projektos, lai gan tie var ietvert pētniecības darbības, šī likme par visām 
darbībām joprojām būtu 70/20 — konfrontē pētniecības centrus un universitātes ar 
neizdevīgiem finansējuma līmeņiem, kad tie veic pētniecības darbības ar tirgu cieši saistītos 
projektos. Visticamāk, šīs ieinteresētās personas daļēji atteiksies no dalības šādos projektos, tā 
potenciāli vēl vairāk paplašinot plaisu starp rūpniecību un pētniecību un inovāciju, kavējot 
zināšanu triādes īstenošanu un palēninot inovāciju ciklu.

Budžeta ierobežojumi un ekonomiskās sekas
Paturot prātā, ka pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir paredzēta, lai Eiropā panāktu būtisku 
inovāciju progresu, ir maz ticams, ka budžeta palielinājums tikai par 6,19 % nodrošinās 
ilgtspējīgus rezultātus. Šī iemesla dēļ ziņotājs vēlreiz uzsver Parlamenta prasību programmai 
“Apvārsnis 2020” piešķirt 100 miljardus. 

Saistībā ar šiem apsvērumiem par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta izpildi šo 
noteikumu — un it īpaši atlīdzināšanas likmes sistēmas iespējamā modeļa —  ietekmi nedrīkst 
novērtēt par zemu. Ziņotājs uzsver bažas, ka pārāk augstas atlīdzināšanas likmes noteikšana 
var būtiski ierobežot projektu skaitu, ko varētu finansēt ar pamatprogrammu 

                                               
1  Komisijas neoficiālais dokuments “Apvārsnis 2020 — finansēšanas noteikumu vienkāršošana: vienota 
atlīdzināšanas likme visiem dalībniekiem un darbībām un vienota netiešo izmaksu likme”, 19.4.2012.



PR\903026LV.doc 73/75 PE489.632v01-00

LV

“Apvārsnis 2020”, līdz ar to samazinot programmas vispārējo ietekmi un potenciāli kavējot 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” ieviešanu.

Šī problēma var kļūt vēl svarīgāka, ņemot vērā to, ka nākamo daudzgadu finanšu shēmas 
pārrunu rezultātā pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” var piešķirt vēl mazāk finanšu līdzekļu 
nekā Komisija ir piedāvājusi pašlaik. 

Prognozējot pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” iespējamo budžeta samazinājumu, ziņotāja 
mērķis ir saglabāt vidējo, FP7 noteikto ES ieguldījumu līmeni vienam projektam, tā 
nodrošinot, ka nav jāsamazina kopējais projektu skaits nesamērīga un neefektīva projektu 
finansējuma dēļ.

No ekonomiskā viedokļa ar tirgu cieši saistīto darbību finansējums ir jāveic saskaņā ar skaidri 
definētu koncepciju. Ziņotājs uzsver, ka Savienības finansējums pētniecības un inovāciju 
jomā tiek veikts ar mērķi būtiski izlīdzināt privāto ieguldījumu ietekmi. Savienības 
finansējumam jābūt samērīgam un tas nedrīkst kropļot tirgu. 

Ar vienkāršoto atlīdzināšanas likmju kopu var vienmērīgi finansēt visu inovāciju ciklu 
Paturot prātā iepriekš minētos aprēķinus par piedāvāto noteikumu iespējamo ietekmi, kā arī 
budžeta apsvērumus, ziņotājs izlēma ierosināt alternatīvu atlīdzināšanas likmju kopu. Šī 
likmju kopa atbilst dažādo dalībnieku īpašajām nepieciešamībām un ir mēģinājums rast 
vislabāko līdzsvaru starp atbilstošu vienkāršošanu un efektīvu un uzskaitāmu pētniecības un 
inovācijas finansēšanas politiku.

Pirmkārt, ziņotājs ierosina atkal ieviest iespēju visu veidu dalībniekiem saņemt atlīdzību par 
reālajām netiešajām izmaksām, ņemot vērā to parasto grāmatvedības praksi. Tas ieteicams 
vairāku iemeslu dēļ — Savienības izpētes, izstrādes un inovācijas (RDI) nepārtrauktībai, 
vienkāršošanai, ilgtspējībai, tā piesaistot izcilus dalībniekus. Tā kā šīs opcijas atkārtota 
ieviešana vēl vairāk palielinātu ES kopējos ieguldījumus par vienu projektu (+ 9,2 %)1, 
ziņotājs uzskata, ka alternatīva atlīdzināšanas likmju kopa kļūst vēl nepieciešamāka. 

Šo iemeslu dēļ ziņotājs ierosina nodalīt atlīdzināšanas likmi ne tikai pēc darbības veida 
(RD/CtM), kā ir paredzēts pašlaik, bet arī pēc izmaksu aprēķina metodes (tiešās izmaksas + 
vienotā likme / pilnīgās izmaksas) un dalībnieka tipa (universitātes, pētniecības centri, citi/ 
MVU/ rūpniecība). Ziņotājs uzskata, ka šāda nošķiršana nodrošinās pielāgojamāku 
finansēšanas pieeju dalībniekiem un līdz ar to arī ļaus vienmērīgi īstenot inovāciju 
finansējumu, vienkāršojot pētniecības un ar tirgu cieši saistīto darbību apvienošanu viena 
projekta ietvaros un zināšanu triādes īstenošanu. 

Ziņotājs vēlas uzsvērt, ka inovāciju finansēšana joprojām ir budžeta “melnā kaste”, jo 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžetā nav norāžu par proporciju, kādu veido ar tirgu 
cieši saistītie projekti. Paturot prātā, ka ar tirgu cieši saistītās darbības, piemēram, 
demonstrēšana, testēšana un izmēģināšana, mēdz izmaksāt daudz dārgāk nekā pētniecības un 

                                               
1 Komisijas neoficiālais dokuments “Apvārsnis 2020: skaidrojumi par noteiktiem dalības un izplatīšanas 
noteikumu aspektiem”, 29.5.2012. 
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attīstības projekti, ziņotājs uzskata, ka ar tirgu cieši saistītajām darbībām ir jāpielāgo 
atlīdzināšanas likme šai neskaidrajai situācijai, lai novērstu būtisku Savienības pētniecības un 
attīstības finansējuma mazināšanos. 

Vienkāršošana visiem dalībniekiem
Pēdējo divu gadu laikā Parlaments ir atkārtoti lūdzis Komisijai veikt būtisku vienkāršošanu. 
Pašlaik tas ir saņēmis priekšlikumu, kur daži aspekti ir pārlieku vienkāršoti, bet citi nav 
pietiekami ņemti vērā. Šī iemesla dēļ ziņotājs ierosina vairākus vienkāršošanas pasākumus, 
kurus Parlaments izteica iepriekšējos ziņojumos.  

Svarīgākais ziņotāja ierosinājums ir vēl vairāk paplašināt dotācijas saņēmēju parastās 
grāmatvedības prakses pieņemšanu, jo ir pārliecināts, ka šādi visiem dalībniekiem var būtiski 
samazināt administratīvo slogu un kļūdu risku. 

Papildus dotāciju saņēmēju parastās grāmatvedības prakses atzīšanai ziņotājs arī uzskata, ka 
skaidrs un vienots kopēju noteikumu kopums ir vēl viens pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vienkāršošanas stūrakmens, un tāpēc lūdz realizēt šo ideju pilnībā. Ziņotājs 
neuzskata, ka liels elastīgums ieviešanas procesā izraisa vienkāršošanu, drīzāk ir otrādi. Lai 
arī noteiktām finansēšanas struktūrām ir nepieciešams elastīgums, vairumam dalībnieku nāktu 
par labu skaidru un uzticamu noteikumu kopa. Modeļa dotācijas nolīguma kā standarta 
atsauces punkta atkārtota ieviešana visiem dotācijas nolīgumiem, vairāku definīciju un 
nosacījumu skaidrošana, un jaunas sadaļas “Īpašie noteikumi” iekļaušana, kas ietver speciālos 
pantus par cenām, iepirkumiem, finanšu instrumentiem, MVU instrumentu, publiskā un 
privātā sektora partnerībām un publiskā un publiskā sektora partnerībām, ir priekšlikumi ar 
mērķi stiprināt ideju par “vienotu noteikumu kopumu”.  

Turklāt ziņotājs vēlas, lai pamatprogramma “Apvārsnis 2020” kļūtu pieejamāka jauniem 
klientiem un nepieredzējušiem pretendentiem. Vienota, ērti lietojama pieteikšanās portāla 
izveidošana, finansēšanas struktūru darba plānu apvienošana Komisijas darba programmās, kā 
arī izvēles procesa skaidrojošais ceļvedis šķiet noderīgi ierosinājumi šī mērķa sasniegšanai.

Patieso rūpniecības nepieciešamību risināšana
Ziņotājs pauž bažas, ka atlīdzināšanas līmeņa palielināšana rūpniecības dalībniekiem, kā to 
pašlaik ierosina Komisija, var tikt izmantota kā finansiāla kompensēšana par programmas 
nepilnībām, kuras citādi nav risinātas, šādi izraisot šķietamu rūpniecības proporcionālo 
pieaugumu vispārējā programmas “Apvārsnis 2020” budžetā, nevis faktiski palielinot 
rūpniecības dalībnieku skaitu projektos. 

Tāpēc ziņotāja mērķis ir risināt rūpniecības dalībnieku faktiskās nepieciešamības. Šīs 
problēmas risināšanai vissvarīgāk ir noteikt skaidru ierobežojumu, ka “laiks līdz dotācijas 
saņemšanai” ir seši mēneši. Laiks kļūst par vēl svarīgāku faktoru, jo pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” ir izveidota ar mērķi veicināt inovācijas. Īpaši būtiski tas ir uzņēmumiem 
un ļoti novatoriskiem MVU. Samazinot “laiku līdz dotācijas saņemšanai”, tiek izpildīts arī 
priekšnoteikums izcilu pētniecības partneru piesaistīšanai no visas pasaules —
internacionalizācijas iespējas ir vēl viens faktors, kā radīt rūpniecības dalībniekiem pievilcīgu 
vidi.
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Turklāt ziņotājs uzskata, ka īpašu pantu iekļaušana par MVU instrumentu un finanšu 
instrumentiem padara skaidrāku šo instrumentu darbību.

Ja tiks skaidroti noteikti aspekti saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, papildu 
izmantošanas un izplatīšanas pienākumiem, kā arī atvērtās piekļuves jēdziens, uzņēmumiem 
vajadzētu gūt labāku izpratni par to, kā tiks aizsargātas to komerciālās intereses, piedaloties 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi: ziņotājs ir ierosinājis vairākus grozījumus, lai izceltu 
līdzfinansējuma iespējas un programmas “Apvārsnis 2020” instrumentu kopējo izmantošanu 
projektu finansēšanai, pieļaujot arī kumulatīvo finansēšanu, šādi cenšoties izveidot pamatotu 
finansējumu it īpaši liela mēroga paraugprojektiem.


