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ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā Eiropas Savienības zinātniskās un pētniecības vajadzības, priekšlikums regulai 
par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” ir kvalitatīvs pamats, kas vienlaikus nodrošina 
noteiktu sinerģiju ar kohēzijas politiku.

Grozījumi galvenokārt ir saistīti ar pasākumiem, lai veicinātu priekšlikumā nepietiekami 
atspoguļoto reģionu, pilsētu un vietējo kopienu attīstību un līdzdalību, neskatoties uz to, ka 
Komisija ir lūgusi dalībvalstis šos pasākumus iekļaut nākamā plānošanas perioda darbību 
programmās pētniecības jomā.

Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” būtu arī vairāk jāņem vērā ES ģeogrāfiskā dažādība un 
jāatbalsta pētniecības iniciatīvas visās dalībvalstīs, tādējādi pastiprinot zinātnes un pētniecības 
politikas reģionālo aspektu. Šajā saistībā būtu jāstiprina teritoriālā un transnacionālā 
dimensija.

Tiek apskatīta arī īpaša problēma saistībā ar pētnieku personīgajiem izdevumiem un 
līdzdalību starptautiskās pētnieku grupās; dažādos reģionos situācija šajā jomā ir atšķirīga, un 
dažiem reģioniem tas rada šķēršļus, jo īpaši tiem, kuri atrodas nelabvēlīgākā situācijā.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģijas brīva aprite, un palielināt
savu konkurētspēju, tostarp rūpniecības 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 
Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti.

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģiju brīva aprite, un palielināt 
Savienības katra reģiona un visas 
Savienības, tostarp tās rūpniecības, 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 
Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Viens no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu 
skaita samazināšanās.

(15) Viens no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu augstskolas, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus, publiskās 
pētniecības un inovāciju aģentūras, 
sociālās ekonomikas organizācijas un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu 
skaita samazināšanās.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pētniecības un inovācijas pasākumi tiek veikti sadarbībā ar publiskajām 
iestādēm, taču neiesaistot augstskolas vai izglītības iestādes. Ar šo grozījumu tiek precizēts, 
ka regula attiecas arī uz šādiem pētniecības un inovācijas pasākumiem. Otrkārt, ir svarīgi dot 
iespēju iesaistīt sociālās ekonomikas partnerus, īpaši sociālās inovācijas jomā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Eiropas reģionālajām un vietējām 
iestādēm ir nozīmīga loma Eiropas 
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pētniecības telpas izveidē un Savienības 
dažādo finanšu instrumentu efektīvas 
koordinācijas nodrošināšanā. Jo īpaši tām 
būtu jāsekmē saikne starp 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un 
struktūrfondiem attiecībā uz reģionālajām 
inovācijas stratēģijām, kuru pamatā ir 
pārdomāta specializācija. Arī reģioniem ir 
būtiska loma pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” rezultātu izplatīšanā un 
piemērošanā, nodrošinot papildu 
finansējuma iespējas, tostarp publiskā 
sektora līgumus. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai
„Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 
pieredzi, attīstot atbildīgas pētniecības un 
inovācijas programmas, kurās ņemtas vērā 
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažas un 
cerības, un veicinot to iesaistīšanos 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogramma
„Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta ar 
ietekmīgu informācijas kampaņu, kas 
paredzēta pilsoņiem un pilsoniskajai 
sabiedrībai par pētniecības un inovācijas 
jautājumiem, veicinot izglītību zinātnē, 
padarot pieejamāku zinātnisko pieredzi, 
veicinot pētniecības un inovācijas 
pasākumus arī mazākās augstskolās un 
pētniecības centros, attīstot atbildīgas 
pētniecības un inovācijas programmas, 
kurās ņemtas vērā pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” pasākumos.

Pamatojums

Pārdomāti specializējoties, daudzas nelielas Eiropas augstskolas šodien ir kļuvušas par 
izcilības centriem. Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”dēļ šīm universitātēm nevajadzētu 
būt neizdevīgākā stāvoklī.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

(22) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā un jāveicina jaunu 
darba vietu rašanās šajā jomā. Pienācīga
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro cilvēktiesības un
ētikas pamatprincipi. Būtu jāņem vērā 
Eiropas Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju 
ētikas grupas atzinumi. Pētniecības 
pasākumos būtu arī jāņem vērā 
LESD 13. pants un būtu jāsamazina 
dzīvnieku izmantošana pētniecībā un 
testēšanā, lai ar laiku aizstātu to 
izmantošanu. Pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansētajās pētniecības 
darbībās būtu jāievēro dalībvalstu tiesību 
normas un prakse. Visi pasākumi būtu 
jāveic tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeni saskaņā ar 
LESD 168. pantu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, 
ir atkarīga no zinātnieku sprieduma, 
ņemot vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, 
un tai piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm.
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

(25) Būtu jāpievērš uzmanība 
ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstu 
tiesību aktiem attiecībā uz pētniecību, 
kurā izmanto cilvēka embrijus un cilvēka 
embrionālās cilmes šūnas. Savienības 
pētniecības politikas dēļ nevajadzētu 
saskaņot dalībvalstu tiesību aktus. 
Komisijai būtu jāatceras savs paziņojums 
attiecībā uz Septīto pamatprogrammu, ka 
tā turpinās pašreizējo praksi un 
neiesniegs regulatīvajai komitejai 
projektu priekšlikumus, kuros paredzēts 
iznīcināt cilvēka embrijus, tostarp cilmes 
šūnu iegūšanai1. Juridiskās noteiktības un 
nepārtrauktības labad šādas saistības 
būtu jāiekļauj šajā regulā.
__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem pievienotās Komisijas 
deklarācijas „Par 6. pantu” 12) punkts 
(OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 

(26) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jārada cieša sinerģija ar citām 
Savienības programmām tādās jomās kā 
izglītība, kosmoss, vide, konkurētspēja un 
MVU, iekšējā drošība, kultūra un 
plašsaziņas līdzekļi, un jāpanāk sinerģija 
ar Kopīgo noteikumu regulā paredzēto 
Kohēzijas fondu, lauku attīstības politiku 
un jūrlietu un zivsaimniecības politiku, 
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nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

izmantojot reģionālās partnerības, kas var 
īpaši palīdzēt nostiprināt valstu, reģionālās 
un vietējās pētniecības un inovācijas spējas 
pārdomātu specializācijas stratēģiju 
kontekstā. Sinerģijai nevajadzētu 
izpausties vienīgi kā papildu 
finansējumam projektiem, jo nozīmīgs 
sinerģijas veids varētu būt arī 
profesionālo attiecību izveidošana, spēju 
attīstīšana un jo īpaši zinātības nodošana.
Atbilstoša saikne ar kohēzijas politikas 
fondiem un koordinēta darbība palīdzēs 
samazināt pētniecības un inovāciju plaisu 
Eiropas Savienībā, ņemot vērā īpatnības, 
kas ir LESD 174. un 349. pantā un 
355. panta 1. punktā minētajiem 
reģioniem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā–publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā–publiskā sektora 
partnerības, ar valstu, reģionālām un 
vietējām programmām pētniecības un 
inovāciju atbalstam.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pētniecības un inovācijas pasākumi tiek veikti sadarbībā ar valsts 
iestādēm, taču neiesaistot universitātes vai izglītības iestādes. Ar šo grozījumu tiek precizēts, 
ka regula attiecas uz šādiem pētniecības un inovācijas pasākumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Komisijai būtu jāmudina reģionu 
ieinteresētās personas izstrādāt reģionālās 
stratēģijas, kurās atspoguļotos konkrētu 
reģionu vajadzības, lai ES līmenī 
apvienotu pastāvošās publiskā vai privātā 
finansējuma formas. Atbilstīgi 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” būtu 
jāpieņem šo stratēģiju pasākumi, aktīvāk 
iesaistot reģionālās un vietējās iestādes 
fondu izveidē un īstenošanā, kā arī 
pētniecības un inovācijas programmās, 
kam ir izšķiroša nozīme, jo vienas un tās 
pašas attīstības stratēģijas nav iespējams 
piemērot visiem reģioniem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu jāpanāk spēcīgs teritoriālais 
un transnacionālais aspekts. Šai 
programmai būtu jānodrošina apmaiņa 
starp Eiropas pētniecības un inovāciju 
politiku un reģionāliem un vietējiem 
dalībniekiem, kas īsteno šo politiku uz 
vietas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 

Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
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finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis publisko un privāto ieguldījumu
piesaistīšanai, radot jaunas darba vietas, 
veicinot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un nodrošinot Eiropas 
ilgtspējīgu izaugsmes un konkurētspēju 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu 
finansē, izmantojot maksimālo
ieguldījumu no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” EUR 3194 miljonu
apmērā, kā noteikts II pielikumā. Pirmo 
piešķīrumu EUR 1542 miljonu apmērā 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam nodrošina pasākumiem, ko veic 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību XVII sadaļai. Otro piešķīrumu 
nodrošina EUR 1652 miljonu apmērā ar 
iespēju to pārskatīt saskaņā ar 26. panta 
1. punktu. Šo papildu summu sniedz 
proporcionāli, kā norādīts II pielikumā, 
no summas, kas atvēlēta konkrētajam 
mērķim „Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
saskaņā ar prioritāti „Vadošā loma 
rūpniecībā”, kura noteikta 2. punkta 
b) apakšpunktā, un summas, kas atvēlēta 
2. punkta c) apakšpunktā noteiktajai 
prioritātei „Sabiedrības problēmu 
risināšana”.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu 
finansē, izmantojot minimālo ieguldījumu 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
3,64 procentu apmērā no kopējā budžeta,
kas noteikts II pielikumā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 
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platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus.

platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus ar nosacījumu, ka šīs 
dienaskārtības ir izstrādātas, apspriežoties 
ar plašu ekspertu un ieinteresēto personu 
loku.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
pētniecības par Eiropas tiesību sistēmām 
attīstīšanai, sadarbībai ar trešām valstīm, 
ētiski atbildīgai pētniecībai un inovācijai, 
tostarp dzimumu līdztiesībai, un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai, 
ļaujot veikt pētniecības un inovācijas 
darbības arī mazākos vietējos un 
reģionālos pētniecības centros, un 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitātes veicināšanai, kā arī 
tehnoloģiskās atkarības no trešām valstīm 
samazināšanai.

Pamatojums

Pārdomāti specializējoties, daudzas nelielas Eiropas augstskolas šodien ir kļuvušas par 
izcilības centriem. Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”dēļ šīm augstskolām nevajadzētu būt 
neizdevīgākā stāvoklī.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Pētnieku karjeras iespējas

Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
īsteno saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. xx/2013 [Dalības noteikumi], lai 
Eiropas Pētniecības telpas kontekstā 
stiprinātu pētnieku kopējo darba tirgu un 
palielinātu pētnieku karjeras pievilcību 
Savienībā, ņemot vērā, ka lielākajai daļai 
šīs programmas pasākumu ir 
transnacionāls raksturs.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi, un īpašas atbalsta un 
kompensācijas programmas un pasākumi, 
kas ir daļa no reģionālās un kohēzijas 
politikas. Struktūrfondu un 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
sinerģija un savstarpējā papildināmība 
sniedz ierosmi pētniecības un attīstības 
sektora reģionālajām ieinteresētajām 
personām piedalīties pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” programmās un izplatīt 
šo programmu rezultātus reģionālajos un 
pārreģionālajos tirgos. Nozīmīgs šo 
stratēģiju elements ir valstu un reģionālo 
dalībnieku pētniecības un inovācijas spēju 
stiprināšana saistībā ar pārdomātas 
specializācijas stratēģijām un mērķi 
izveidot „kāpnes uz izcilību”, kuram ir 
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jābūt vienam no to galvenajiem 
elementiem. Attiecīgajās sinerģijās ņem 
vērā ārpus programmu jomas notiekošo 
darbību īpašos apstākļus, jo īpaši attiecībā 
uz atbalsta apjomu šai sadarbībai, kā tas 
ir definēts Kopīgo noteikumu regulā.

Pamatojums

Konsekvences un efektivitātes dēļ vajadzētu nodrošināt, ka pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” un Savienības finansēšanas programmas, kas ir daļa no struktūrfondiem, 
tostarp specifiskas programmas un pasākumi, viena otru papildina.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu aizvien lielāku privātā 
sektora, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU), dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” un ieguvumus no tās 
inovācijām.

Tas ietver:
a) atbalstu visos pētniecības cikla posmos, 
sākot ar prototipa izveidi un beidzot ar 
projekta pilnīgu īstenošanu, lai tie varētu 
īstenot savu potenciālu pētniecības jomā;
b) īpašu atbalstu intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā saistībā ar atvērtiem 
inovāciju projektiem;
c) atbalsta pasākumus, lai palīdzētu
samazināt subsīdiju maksājumu 
kavējumus, jo naudas plūsma joprojām ir 
svarīgākā MVU problēma;
d) atbalsta pasākumus izpratnes 
paaugstināšanas pasākumiem MVU.
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Izvērtēšanas un uzraudzības pasākumu 
ietvaros veic privātā sektora un jo īpaši
MVU dalības kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrētā mērķa „Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
„Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas darbības. Šādas īpašās 
darbības izpaužas kā specializēts MVU 
instruments, kas ir vērsts uz visu veidu 
MVU, kuriem ir inovatīvais potenciāls, un 
tās īsteno saskaņoti un pielāgo MVU 
vajadzībām, kas noteiktas konkrētajam 
mērķim “Inovācija MVU” veltītajā iedaļā 
I pielikuma II daļas 3.3. punkta 
a) apakšpunktā.

2. Konkrētā mērķa „Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” ietvaros, kā noteikts 
I pielikuma II daļas 1. punktā, un katra 
konkrētā mērķa ietvaros prioritātē 
„Sabiedrības problēmu risināšana”, kā 
noteikts I pielikuma III daļas 1.–6. punktā, 
īsteno īpašas, MVU paredzētas darbības. 
Šādas īpašās darbības izpaužas cita starpā
kā specializēts MVU instruments, kas ir 
vērsts uz visu veidu MVU, kuriem ir 
inovatīvais potenciāls, un tās īsteno 
saskaņoti un pielāgo MVU vajadzībām, kas 
noteiktas konkrētajam mērķim “Inovācija 
MVU” veltītajā iedaļā I pielikuma II daļas 
3.3. punkta a) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim „Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei „Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētā pieeja, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, ļauj ievērojamu daļu no kopējā 
apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim „Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei „Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.
Paredzams, ka privātā sektora saņēmēji 
saņems ievērojamu daļu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
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kopējā budžeta.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora 
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas.

1. Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora 
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas 
sabiedrības problēmas. Tas ir jāpanāk, 
sniedzot atbalstu reģionu, pilsētu un citu 
ieinteresēto personu, tostarp kultūras, 
zinātnes un pētniecības iestāžu, tīkliem, 
sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā.

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā, un 
šajās iniciatīvās attiecīgā gadījumā var 
piedalīties Eiropas Savienības reģioni un 
pilsētas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 

(b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 
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saskaņā ar LESD 185. pantu. saskaņā ar LESD 185. pantu, piedaloties 
vietējām un reģionālajām iestādēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu, 
MVU un privātā sektora līdzdalību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai. Pārdomātas 
specializācijas platformām šajā jomā ir 
galvenā loma, īpaši attiecībā uz tīklu 
veidošanu un attīstību, informācijas 
apmaiņu, sadraudzības shēmām un 
atbalstu pētniecības un inovāciju politikas 
virzieniem.
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Pamatojums

Pārdomātas specializācijas platformām ir būtiski svarīga loma attiecībā uz informācijas 
apmaiņu, starpdisciplināru sadarbību un pētniecības pielāgošanu daudzlīmeņu mērķiem, 
izmantojot inovatīvas metodes.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – e apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība.

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas. Tādu 
mehānismu novērtēšana un izpratne, ar 
kuriem tiek radīts kaitējums kultūras 
mantojumam. Progresīvu metožu un 
tehnoloģiju izstrāde ar nolūku aizsargāt 
un saglabāt kultūras mantojumu. 
Vēsturisku objektu un pilsētu kultūras 
mantojuma iekļaušana un saprātīgas 
apsaimniekošanas nodrošināšana.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, ūdens, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība, akvakultūra,
bioekonomika un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšana;

Pamatojums

Dabas resurss ūdens, akvakultūra un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana ir saistītas 
jomas, kas būtu jāiekļauj prioritāšu sarakstā.

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot 
vērā izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 
novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Savienībai ir 
pieejamas vērtīgas minerālu iegulas, kuru 
izpēti un ieguvi ierobežo atbilstošu 
tehnoloģiju un transporta infrastruktūras 
trūkums. Ņemot vērā izejvielu 
nozīmīgumu Eiropas konkurētspējai, 
ekonomikai un lietojumiem novatoriskos 
produktos, izejvielu ilgtspējīgs 
piedāvājums un resursefektīva pārvaldība 
ir svarīga Savienības prioritāte. Piekļuve 
Eiropas izejvielu avotiem, kas bieži vien ir 
ģeogrāfiski attālos apgabalos, joprojām 
rada problēmas rūpniecības nozarēm, kas 
atkarīgas no šādu izejvielu drošas 
piegādes. Turklāt Savienība ir ļoti 
atkarīga no stratēģiski svarīgu izejvielu 
importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
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risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei, 
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu 
pamatzināšanas par izejvielu pieejamību, 
veicinātu izejvielu ilgtspējīgu piedāvājumu 
un izmantošanu, rastu alternatīvas kritiski 
vajadzīgām jaunām izejvielām  un
uzlabotu sabiedrības izpratni un prasmes 
attiecībā uz izejvielām.

risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei, 
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu 
pamatzināšanas par izejvielu pieejamību, 
veicinātu izejvielu ilgtspējīgu piedāvājumu 
un izmantošanu, rastu alternatīvas kritiski 
vajadzīgām jaunām izejvielām; uzlabotu 
sabiedrības izpratni un prasmes attiecībā uz 
izejvielām; izveidotu un stimulētu 
reģionālos un nacionālos izejvielu 
klasterus, risinātu loģistikas problēmas 
starp rūpniecību un izejvielu avotiem.
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