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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” ir kvalitatīvs pamats, ņemot 
vērā Eiropas Savienības zinātniskās un pētnieciskās vajadzības, kas vienlaikus nodrošina 
konkrētu 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 lūdza dalībvalstis šos pasākumus iekļaut darbību programmās pētniecības jomā 
nākamajā plānošanas periodā.

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

Ir arī īpaša problēma saistībā ar pētnieku personīgajiem izdevumiem un līdzdalību 
starptautiskās pētnieku grupās; dažādos reģionos situācija šajā jomā ir atšķirīga, un tas rada 
grūtības konkrētiem reģioniem, jo īpaši reģioniem, 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
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 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(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 fondiem, lauku attīstības un 
jūrniecības un zivsaimniecības politiku,
kas minēta kopējo noteikumu regulā, kas 
var īpaši palīdzēt nostiprināt valstu un 
reģionālās pētniecības un inovācijas spējas 
pārdomātu specializācijas stratēģiju 
kontekstā.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Pasākumiem, ko īsteno 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros, ir jābūt teritoriāliem un 
pielāgotiem teritoriju īpašām vajadzībām, 
jo reģionālo un vietējo iestāžu ciešāka 
līdzdalība līdzekļu un izpētes un 
inovācijas programmu izstrādē un 
īstenošanā ir būtiska, jo vienu attīstības 
stratēģiju nevar izmantot visos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” būtu jābūt spēcīgai 
teritoriālajai un transnacionālajai 
dimensijai. Šai programmai būtu 
jānodrošina apmaiņa starp Eiropas 
pētniecības un jauninājumu politiku un 
reģionāliem un vietējiem dalībniekiem, 
kas īsteno šo politiku uz vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

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 
pastiprinātu pētnieku kopējo darba tirgu 
un pētnieku karjeras prestižu Savienībā 
saistībā ar Eiropas Pētniecības telpu, 
ņemot vērā to, ka lielākā daļa šīs 
programmas ietvaros īstenoto pasākumu 
ir transnacionāli.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) pienācīgu dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un tās inovāciju ietekmi 
uz MVU.

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 publiskiem 
inovāciju projektiem;
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c) atbalsta pasākumus, lai palīdzētu 
samazināt subsīdiju maksājumu 
kavējumus, jo naudas plūsma joprojām ir 
svarīgākais aspekts MVU;
d) atbalsta pasākumus izpratnes 
paaugstināšanas pasākumiem MVU.

Izvērtēšanas un uzraudzības pasākumu 
ietvaros veic MVU dalības kvantitatīvus un 
kvalitatīvus novērtējumus.

Or. en


