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ĪSS PAMATOJUMS 

Saistībā ar nestabilitāti un konfliktiem, kas vērojami ne tikai mūsu kaimiņreģionos, bet arī 

visā pasaulē, eiropieši pašlaik saskaras ar reālām problēmām robežu drošības saglabāšanā. Šo 

problēmu risināšana būtu jāietver ilgtermiņa stratēģijā, kas ļautu ES sagatavoties turpmāk 

gaidāmajiem draudiem un aizsargāt savus pilsoņus. Kā to apliecinājusi nesenā notikumu 

attīstība, mēs nevaram atstāt šo svarīgo un stratēģisko uzdevumu mūsu sabiedroto pārziņā. 

Līderība tehnoloģiju jomā ir svarīgākais elements, kas ļautu ES kļūt par spēcīgu pasaules 

mēroga dalībnieci, bet mums nevajadzētu censties to sasniegt uz sociālās politikas rēķina, 

tādēļ būtu jāveicina sadarbība, lai maksimāli palielinātu rezultātus un kvalitāti dalībvalstu 

investīcijām aizsardzības nozarē. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju Eiropas Savienībā tiek izmantotas 

178 dažādas ieroču sistēmas, ASV turpretī tiek izmantotas 30 šādas sistēmas. Eiropā ir vairāk 

helikopteru ražotāju nekā valdību, kas tos spēj iegādāties. Turklāt, lai gan ES aizsardzībā tērē 

uz pusi vairāk nekā ASV, mūsu aizsardzības sistēma nav ne uz pusi tik efektīva. Šī sadarbības 

trūkuma sekas ir šausminošas — tiek lēsts, ka tas gadā liek iztērēt no EUR 25 miljardiem līdz 

EUR 100 miljardiem. 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu 

(EDIDP) kā pirmo soli virzībā uz ES aizsardzības rūpniecības konkurētspējas un inovācijas 

spējas uzlabošanu, kā arī dubultošanās un apjomradītu ietaupījumu trūkuma samazināšanu. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, kā to ir prasījis Eiropas Parlaments, tās 

finansēšanai ir vajadzīgas jaunas apropriācijas, lai izvairītos no tā, ka tiek radīti šķēršļi jau 

izveidotu Savienības programmu un prioritāšu īstenošanā. 

Nebūtu arī jāaizmirst, ka pētniecība un izstrāde aizsardzības jomā varētu sniegt labumu 

sabiedrībai — internets, GPS un pat saulesbrilles sākotnēji bija izgudrojumi, kurus izmantoja 

bruņotie spēki.  

GROZĪJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) 2016. gada 30. novembrī 

pieņemtajā Eiropas Aizsardzības rīcības 

plānā Komisija ir apņēmusies papildināt, 

vairot un nostiprināt dalībvalstu 

sadarbiskos centienus aizsardzības spēju 

attīstīšanā, lai reaģētu uz drošības 

(1) 2016. gada 30. novembrī 

pieņemtajā Eiropas Aizsardzības rīcības 

plānā Komisija ir apņēmusies papildināt, 

vairot un nostiprināt dalībvalstu 

sadarbiskos centienus pienācīgu un 

pietiekamu aizsardzības spēju attīstīšanā 



 

PE612.357v02-00 4/18 AD\1143762LV.docx 

LV 

problēmām, kā arī veicināt Eiropas 

aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un 

novatorismu. Konkrēti, Komisija ierosināja 

izveidot Eiropas Aizsardzības fondu, lai 

atbalstītu ieguldījumus kopīgā pētniecībā 

un aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju 

kopīgā izstrādē. Fonds atbalstītu sadarbību 

visā aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 

attīstības cikla laikā. 

un iegūšanā, kas ļautu reaģēt uz drošības 

problēmām, kā arī veicināt Eiropas 

aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, 

pārredzamību, efektivitāti un novatorismu, 

nodrošinot ilgtspējīgu piegādes ķēdi, un 

sekmēt Savienības stratēģisko autonomiju 

un tehnoloģisko un rūpniecisko 

neatkarību. Konkrēti, Komisija ierosināja 

izveidot Eiropas Aizsardzības fondu, lai, 

pastiprinot budžeta sinerģiju un 

efektivitāti, atbalstītu ieguldījumus kopīgā 

pētniecībā un aizsardzības ekipējuma un 

tehnoloģiju kopīgā izstrādē. Fondam būtu 

jāpapildina šajā nolūkā izmantotie valstu 

budžetu līdzekļi un jāmudina dalībvalstis 

ieguldīt vairāk līdzekļu aizsardzības jomā 

un Savienības kopējās aizsardzības 

stratēģijās. Fonds atbalstītu sadarbību visā 

aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 

attīstības cikla laikā.  

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Lai palīdzētu uzlabot Savienības 

aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un 

inovētspēju, būtu jāizveido Eiropas 

aizsardzības rūpniecības attīstības 

programma (turpmāk “programma”). 

Programmai vajadzētu būt vērstai uz 

Savienības aizsardzības rūpniecības, kā arī 

kiberaizsardzības konkurētspējas 

uzlabošanu, šajā nolūkā atbalstot sadarbību 

starp uzņēmumiem aizsardzības ražojumu 

un tehnoloģiju izstrādes posmā. Izstrādes 

posms, kas seko pētniecības un tehnoloģiju 

posmam, ir saistīts ar ievērojamu risku un 

izmaksām, kas kavē pētījumu rezultātu 

turpmāku izmantošanu un nelabvēlīgi 

ietekmē Savienības aizsardzības 

rūpniecību. Atbalstot izstrādes posmu, 

programma ļautu labāk izmantot 

aizsardzības pētniecības rezultātus; tas 

palīdzētu stiprināt saikni starp pētniecību 

(2) Lai palīdzētu uzlabot Savienības 

aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un 

inovētspēju, būtu jāizveido Eiropas 

aizsardzības rūpniecības attīstības 

programma (turpmāk “programma”). 

Programmai vajadzētu būt vērstai uz 

Savienības aizsardzības rūpniecības 

konkurētspējas uzlabošanu un būtu jāvairo 

Savienības neatkarība drošības un 

aizsardzības, tostarp kiberaizsardzības, 

jomā, šajā nolūkā atbalstot sadarbību starp 

uzņēmumiem aizsardzības ražojumu un 

tehnoloģiju izstrādes posmā. Izstrādes 

posms, kas seko pētniecības un tehnoloģiju 

posmam, ir saistīts ar ievērojamu risku un 

izmaksām, kas kavē pētījumu rezultātu 

turpmāku izmantošanu un nelabvēlīgi 

ietekmē Savienības aizsardzības 

rūpniecību. Atbalstot izstrādes posmu, 

programma ļautu labāk izmantot 
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un ražošanu, kā arī veicinātu visu veidu 

inovāciju. Programmai būtu jāpapildina 

darbības, ko veic saskaņā ar LESD 182. 

pantu, un tā neaptver aizsardzības 

izstrādājumu un tehnoloģiju ražošanu. 

aizsardzības pētniecības rezultātus; tas 

palīdzētu stiprināt saikni starp pētniecību 

un ražošanu, kā arī veicinātu visu veidu 

inovāciju. Programmai būtu jāpapildina 

darbības, ko veic saskaņā ar LESD 

182. pantu, un tā neaptver aizsardzības 

izstrādājumu un tehnoloģiju ražošanu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Lai programmu finansētu no 

Savienības vispārējā budžeta, tam būtu 

jāparedz EUR 500 miljoni pašreizējās 

cenās. Ņemot vērā to, ka programma ir 

jauna iniciatīva, kas netika paredzēta 

laikā, kad tika izstrādāta daudzgadu 

finanšu shēma (DFS) 2014.–

2020. gadam1a, un lai izvairītos no tā, ka 

tiek radītas negatīvas sekas pašreizējo 

daudzgadu programmu finansēšanai, šī 

summa būtu jāpiesaista tikai no 

nepiešķirtu līdzekļu rezerves daudzgadu 

finanšu shēmas maksimālo apmēru 

satvarā un/vai, izmantojot atbilstīgus DFS 

īpašos instrumentus. Galīgā summa būtu 

jāapstiprina Eiropas Parlamentam un 

Padomei ikgadējā budžeta procedūrā. 

 ______________________ 

 1a Padomes 2013. gada 2. decembra 

Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (OV L 347, 

20.12.2013., 884. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(5) Programma būtu jāīsteno, pilnībā 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/20126. 

Finansējumu jo īpaši drīkst piešķirt 

dotāciju veidā. Attiecīgos gadījumos drīkst 

izmantot finanšu instrumentus vai publisko 

iepirkumu. 

(5) Programma būtu jāīsteno, pilnībā 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/20126. 

Finansējumu jo īpaši drīkst piešķirt 

dotāciju veidā. Attiecīgos gadījumos drīkst 

izmantot finanšu instrumentus vai publisko 

iepirkumu. Komisijai būtu jāapsver iespēja 

turpināt izmantot dotācijām alternatīvus 

finansējuma veidus (finanšu instrumentus 

un publiskā iepirkuma līgumus) tā, lai 

nākamajā daudzgadu finanšu shēmā tie 

kļūtu par nozīmīgāku šīs programmas 

finansējuma avotu. 

_________________ _________________ 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Programmas mērķis ir atbalstīt 

Savienības aizsardzības rūpniecības 

konkurētspēju, mazinot riskus sadarbības 

projektu izstrādes posmā, tāpēc 

atbalsttiesīgām vajadzētu būt darbībām, kas 

saistītas ar aizsardzības ražojuma vai 

tehnoloģijas izstrādi, proti, kopēju tehnisko 

specifikāciju definēšanai, projektēšanai, 

prototipa izgatavošanai, testēšanai, 

kvalifikācijai, sertifikācijai, kā arī 

priekšizpētei un citiem atbalsta 

pasākumiem. Tas attieksies arī uz esošu 

aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 

uzlabošanu. 

(10) Programmas mērķis ir atbalstīt 

Savienības aizsardzības rūpniecības 

konkurētspēju, mazinot riskus sadarbības 

projektu izstrādes posmā, tāpēc 

atbalsttiesīgām vajadzētu būt darbībām, kas 

saistītas ar aizsardzības ražojuma vai 

tehnoloģijas izstrādi, proti, kopēju tehnisko 

specifikāciju definēšanai, projektēšanai, 

prototipa izgatavošanai, testēšanai, 

kvalifikācijai, sertifikācijai, intelektuālā 

īpašuma aizsardzībai, kā arī priekšizpētei 

un citiem atbalsta pasākumiem. Tas 

attieksies arī uz tādu jau esošu 

aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 

uzlabošanu, kurus Savienībā izstrādājušas 

dalībvalstis. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja kāds konsorcijs vēlas piedalīties 

atbalsttiesīgā darbībā saskaņā ar 

programmu un Savienības finansiālo 

palīdzību ir paredzēts piešķirt dotācijas 

veidā, konsorcijam viens no saviem 

locekļiem būtu jāieceļ par koordinatoru, 

kas būtu galvenais kontaktpunkts saziņai ar 

Komisiju. 

(15) Ja kāds uzņēmumu konsorcijs vēlas 

piedalīties atbalsttiesīgā darbībā saskaņā ar 

programmu un Savienības finansiālo 

atbalstu ir paredzēts piešķirt dotācijas, 

finanšu instrumenta vai publiskā 

iepirkuma līguma veidā, konsorcijam 

viens no saviem locekļiem būtu jāieceļ par 

koordinatoru, kas būtu galvenais 

kontaktpunkts saziņai ar Komisiju. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Inovācijai un tehnoloģiju izstrādei 

Savienības aizsardzības rūpniecībā būtu 

jānotiek Savienības drošības interesēm 

atbilstošā veidā. Tādējādi starp atbalsta 

piešķiršanas kritērijiem vajadzētu būt 

darbības devumam šo interešu un to 

aizsardzības spēju prioritāšu sasniegšanā, 

par kurām dalībvalstis ir vienojušās. 

Savienībā kopīgās aizsardzības spēju 

prioritātes galvenokārt nosaka Spēju 

attīstības plānā. Attiecīgu prioritāšu 

īstenošana, izmantojot uzlabotu sadarbību, 

tiks atbalstīta ar citiem Savienības 

procesiem, piemēram, koordinēto ikgadējo 

pārskatu par aizsardzību (CARD) un 

pastāvīgo strukturēto sadarbību. Atiecīgos 

gadījumos var ņemt vērā reģionālas vai 

starptautiskas sadarbības iniciatīvas, 

piemēram, NATO kontekstā, kuras kalpo 

Savienības drošības un aizsardzības 

interesēm. 

(16) Inovācijas un tehnoloģiju izstrādes 

veicināšanai Savienības aizsardzības 

rūpniecībā būtu jāļauj uzturēt un attīstīt 

prasmes un zinātību Savienības 

aizsardzības rūpniecībā un jādod 

ieguldījums Savienības tehnoloģiskās un 

rūpnieciskās autonomijas nostiprināšanā. 
Turklāt tai būtu jānotiek Savienības 

drošības interesēm atbilstošā veidā. 

Tādējādi starp atbalsta piešķiršanas 

kritērijiem vajadzētu būt darbības 

devumam šo interešu un to aizsardzības 

spēju prioritāšu sasniegšanā, par kurām 

dalībvalstis ir vienojušās. Savienībā 

kopīgās aizsardzības spēju prioritātes 

galvenokārt nosaka Spēju attīstības plānā. 

Attiecīgu prioritāšu īstenošana, izmantojot 

uzlabotu sadarbību, tiks atbalstīta ar citiem 

Savienības procesiem, piemēram, 

koordinēto ikgadējo pārskatu par 

aizsardzību (CARD) un pastāvīgo 

strukturēto sadarbību. Attiecīgos gadījumos 

var ņemt vērā reģionālas vai starptautiskas 

sadarbības iniciatīvas, piemēram, NATO 
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kontekstā, kuras kalpo Savienības drošības 

un aizsardzības interesēm. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai nodrošinātu, ka finansētās 

darbības veicina Eiropas aizsardzības 

rūpniecības konkurētspēju, tām vajadzētu 

būt orientētām uz tirgu un balstītām uz 

pieprasījumu. Tāpēc piešķiršanas kritērijos 

būtu jāņem vērā fakts, ka dalībvalstis jau ir 

apņēmušās, iespējams – saskaņoti, kopīgi 

ražot un iepirkt galīgo ražojumu vai 

tehnoloģiju. 

(18) Lai nodrošinātu, ka finansētās 

darbības veicina Eiropas aizsardzības 

rūpniecības konkurētspēju, tām vajadzētu 

būt orientētām uz tirgu un balstītām uz 

pieprasījumu, tostarp pieprasījumu pēc 

divējāda lietojuma tehnoloģijām. Tāpēc 

piešķiršanas kritērijos būtu jāņem vērā 

fakts, ka dalībvalstis jau ir apņēmušās, 

iespējams – saskaņoti, kopīgi ražot un 

iepirkt galīgo ražojumu vai tehnoloģiju. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Savienības finansiālajai palīdzībai, 

ko sniedz saskaņā ar šo programmu, 

nevajadzētu pārsniegt 20 % no darbības 

kopējām atbalsttiesīgajām izmaksām, ja tā 

attiecas uz prototipu izgatavošanu, kas 

mēdz būt izstrādes posma visdārgākā 

darbība. Taču būtu sedzamas visas citu 

izstrādes posma darbību atbalsttiesīgās 

izmaksas. 

(19) Savienības finansiālajam 

atbalstam, ko sniedz saskaņā ar šo 

programmu, nevajadzētu pārsniegt 20 % no 

to darbību kopējām izmaksām, kuras 

attiecas uz prototipu izgatavošanu. Taču 

būtu sedzamas visas citu izstrādes posma 

darbību atbalsttiesīgās izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Savienības atbalsta mērķis ir (20) Savienības atbalsta mērķis ir 
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uzlabot nozares konkurētspēju, un tas 

attiecas tikai uz konkrēto izstrādes posmu, 

tādēļ Komisijai nevajadzētu būt īpašuma 

tiesībām vai intelektuālā īpašuma tiesībām 

uz ražojumiem vai tehnoloģijām, kas 

izstrādāti ar finansētajām darbībām. 

Piemērojamo intelektuālā īpašuma tiesību 

režīmu saņēmēji noteiks līgumā. 

uzlabot nozares konkurētspēju, un tas 

attiecas tikai uz konkrēto izstrādes posmu, 

tādēļ Komisijai nevajadzētu būt īpašuma 

tiesībām vai intelektuālā īpašuma tiesībām 

uz ražojumiem vai tehnoloģijām, kas 

izstrādāti ar finansētajām darbībām. 

Piemērojamo intelektuālā īpašuma tiesību 

režīmu saņēmēji noteiks līgumā atbilstoši 

valsts tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Komisijai būtu jāizveido daudzgadu 

darba programma saskaņā ar programmas 

mērķiem. Darba programmas izveidošanā 

Komisijai būtu jāsaņem palīdzība palīdzība 

no dalībvalstu komitejas (turpmāk – 

“programmas komiteja”). Ņemot vērā 

Savienības politiku attiecībā uz maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas tiek 

uzskatīti par būtisku faktoru ekonomiskās 

izaugsmes, inovācijas, darbvietu radīšanas 

un sociālās integrācijas nodrošināšanai 

Savienībā, kā arī faktu, ka atbalstītajām 

darbībām parasti būs nepieciešama 

starpvalstu sadarbība, ir svarīgi, lai darba 

programmā būtu atspoguļota un lai ar to 

tiktu veicināta šāda MVU pārrobežu 

dalība, no kopējā budžeta paredzot daļu 

līdzekļu šādai darbībai. 

(21) Komisijai būtu jāizveido daudzgadu 

darba programma saskaņā ar programmas 

mērķiem. Darba programmas izveidošanā 

Komisijai būtu jāsaņem palīdzība no 

dalībvalstu komitejas (turpmāk – 

“programmas komiteja”). Ņemot vērā 

Savienības politiku attiecībā uz maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas tiek 

uzskatīti par būtisku faktoru ekonomiskās 

izaugsmes, inovācijas, darbvietu radīšanas 

un sociālās integrācijas nodrošināšanai 

Savienībā, kā arī faktu, ka atbalstītajām 

darbībām parasti būs nepieciešama 

starpvalstu sadarbība, ir svarīgi, lai darba 

programmā būtu atspoguļota un lai ar to 

tiktu veicināta šāda MVU pārrobežu 

dalība, no kopējā budžeta paredzot 

noteiktu daļu līdzekļu — vismaz 20 % — 

šādai darbībai. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Eiropas Parlamentam būtu 

jāpiešķir novērotāja statuss dalībvalstu 

komitejā. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Programmas beigās Komisijai būtu 

jāsagatavo īstenošanas ziņojums, vērtējot 

finansēšanas darbības finansiālās 

īstenošanas rezultātu un, ja iespējams, 

ietekmes izteiksmē. Ziņojumā būtu 

jāanalizē arī MVU pārrobežu dalība 

programmas projektos, kā arī MVU dalība 

globālajā vērtības veidošanas ķēdē,  

(25) Programmas beigās Komisijai būtu 

jāsagatavo īstenošanas ziņojums, vērtējot 

finansēšanas darbības finansiālās 

īstenošanas rezultātu un, ja iespējams, 

ietekmes izteiksmē. Ziņojumā būtu 

jāanalizē arī MVU pārrobežu dalība 

programmas projektos, kā arī MVU dalība 

globālajā vērtības veidošanas ķēdē, Turklāt 

Komisijai būtu jāizstrādā pagaidu 

īstenošanas ziņojums, kurā iekļautie 

konstatējumi būtu savlaicīgi jādara 

pieejami likumdevējiem, pirms tiek 

pieņemts galīgais tiesību akts par 

aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmas turpināšanu, un tas būtu 

jāiekļauj nākamajā daudzgadu finanšu 

shēmā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) veicināt Savienības aizsardzības 

rūpniecības konkurētspēju un inovācijas 

spējas, atbalstot darbības izstrādes posmā; 

(a) veicināt Savienības tehnoloģisko 

un rūpniecisko autonomiju, kā arī 

Savienības aizsardzības rūpniecības 

konkurētspēju un inovācijas spēju, 

atbalstot darbības izstrādes posmā; 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) atbalstīt un stiprināt sadarbību starp (b) atbalstīt un stiprināt sadarbību starp 
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uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos 

uzņēmumus, tehnoloģiju vai ražojumu 

izstrādes jomā saskaņā ar aizsardzības 

spēju prioritātēm, par kurām vienojušās 

Savienības dalībvalstis; 

uzņēmumiem, ieskaitot MVU un vidējas 

kapitalizācijas sabiedrības, tehnoloģiju vai 

ražojumu izstrādes jomā saskaņā ar 

aizsardzības spēju prioritātēm, par kurām 

vienojušās Savienības dalībvalstis, veicinot 

saderību, sadarbspēju un standartizāciju, 

jo īpaši nosakot ar šīm jomām saistītas 

kopīgas tehniskās specifikācijas; 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Summa programmas īstenošanai 2019.–

2020. gadā ir EUR 500 miljoni faktiskajās 

cenās. 

Summa programmas īstenošanai 2019.–

2020. gadā ir EUR 500 miljoni faktiskajās 

cenās, un šis finansējums piesaistāms 

tikai un vienīgi no nepiešķirtu līdzekļu 

rezerves 2014.–2020. gada daudzgadu 

finanšu shēmas (DFS) maksimālo 

apmēru robežās un/vai, izmantojot 

atbilstīgus DFS īpašos instrumentus. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saņēmēji ir tādi Savienībā 

reģistrēti uzņēmumi, kuros dalībvalstīm 

un/vai dalībvalstu piederīgajiem pieder 

vairāk nekā 50 % uzņēmuma un kuri tieši 

vai netieši caur vienu vai vairākiem 

starpniekuzņēmumiem tos faktiski kontrolē 

6. panta 3. punkta nozīmē. Turklāt visa 

infrastruktūra, objekti, līdzekļi un resursi, 

ko dalībnieki, ieskaitot apakšuzņēmējus un 

citas trešās personas, izmanto programmas 

finansētās darbībās, visā darbības 

veikšanas laikā neatrodas trešu valstu 

teritorijā. 

1. Saņēmēji un to apakšuzņēmēji ir 

tādi uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību 

Savienībā, kuros dalībvalstīm un/vai 

dalībvalstu valstspiederīgajiem pieder 

vairāk nekā 50 % uzņēmuma un kurus 

dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie tieši 

vai netieši ar vienu vai vairākiem 

starpniekuzņēmumiem faktiski kontrolē 

6. panta 3. punkta nozīmē. Turklāt visa 

infrastruktūra, objekti, līdzekļi un resursi, 

ko dalībnieki, ieskaitot apakšuzņēmējus un 

citas trešās personas, izmanto programmas 

finansētās darbībās, visā darbības 

veikšanas laikā atrodas Savienības 

teritorijā. Trešā valsts vai ES nepiederīga 
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vienība nekontrolē un neierobežo šo 

infrastruktūru, objektu, līdzekļu un 

resursu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja Savienības finansiālo palīdzību 

sniedz dotācijas veidā, tāda konsorcija 

dalībnieki, kas vēlas piedalīties darbībā, 

ieceļ vienu dalībnieku no sava vidus, kas 

darbojas par koordinatoru, un to norāda 

dotācijas līgumā. Koordinators ir galvenais 

kontaktpunkts starp konsorcija 

dalībniekiem attiecībās ar Komisiju vai 

attiecīgo finansēšanas struktūru, izņemot 

gadījumus, kad dotācijas līgumā norādīts 

citādi vai ja tas nepilda savus pienākumus 

saskaņā ar dotāciju nolīgumu. 

1. Ja Savienības finansiālo atbalstu 

sniedz dotācijas veidā, tāda konsorcija 

dalībnieki, kas vēlas piedalīties darbībā, 

ieceļ vienu dalībnieku no sava vidus, kas 

darbojas par koordinatoru, un to norāda 

dotācijas līgumā. Koordinators ir galvenais 

kontaktpunkts starp konsorcija 

dalībniekiem attiecībās ar Komisiju vai 

attiecīgo finansēšanas struktūru, izņemot 

gadījumus, kad dotācijas līgumā norādīts 

citādi vai ja tas nepilda savus pienākumus 

saskaņā ar dotāciju nolīgumu. Savienības 

finansiālo atbalstu var sniegt arī finanšu 

instrumenta vai publiskā iepirkuma 

līguma veidā. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Darbības, ko ierosina finansēt saskaņā ar 

programmu, izvērtē, pamatojoties uz 

šādiem kumulatīviem kritērijiem: 

Darbības, ko ierosina finansēt saskaņā ar 

programmu, izvērtē, ņemot vērā 2. pantā 

noteiktos mērķus un pamatojoties uz 

šādiem kumulatīviem kritērijiem: 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(a) izcilība; (a) tehnoloģiskā un rūpnieciskā 

izcilība; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) projektā iesaistīto dalībvalstu 

skaits un 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) devums Savienības drošības un 

aizsardzības interešu stiprināšanā, 

uzlabojot aizsardzības tehnoloģijas, kas 

palīdz īstenot aizsardzības spēju prioritātes, 

par kurām vienojušās Savienības 

dalībvalstis; kā arī 

(c) ieguldījums Savienības drošības un 

aizsardzības interešu stiprināšanā, 

uzlabojot aizsardzības tehnoloģijas, kas 

palīdz īstenot aizsardzības spēju prioritātes, 

par kurām Savienības dalībvalstis 

vienojušās Spēju attīstības plāna vai 

koordinētā ikgadējā aizsardzības pārskata 

satvarā, kā arī 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) dzīvotspēja, jo īpaši, saņēmējiem 

pierādot, ka atbalsttiesīgās darbības 

atlikušās izmaksas tiek segtas no citiem 

finanšu līdzekļiem, piemēram, dalībvalstu 

iemaksām; kā arī 

(d) dzīvotspēja, jo īpaši saņēmējiem 

pierādot, ka atbalsttiesīgās darbības 

atlikušās izmaksas tiek segtas no citiem 

finanšu līdzekļiem, piemēram, dalībvalstu 

iemaksām vai izstrādāto tehnoloģiju 

divējādā lietojuma, kā arī 

 

Grozījums Nr.  24 
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Regulas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Darba programmā sīki nosaka to 

projektu kategorijas, kuri finansējami 

saskaņā ar programmu. 

2. Darba programmā sīki nosaka to 

projektu kategorijas, kuri finansējami 

saskaņā ar programmu, un vismaz vienu 

projektu kategoriju paredz īpaši MVU. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Darba programma nodrošina, ka ar 

ticamu daļu no kopējā budžeta tiek 

atbalstītas darbības MVU pārrobežu 

dalībai. 

3. Darba programma nodrošina, ka ar 

vismaz 20 % no kopējā budžeta tiek 

atbalstītas darbības vairāku dalībvalstu 

MVU pārrobežu sadarbībai. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Priekšlikumus, ko saņem pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, 

Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 

izvērtē, pamatojoties uz 10. pantā 

noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem. 

2. Priekšlikumus, ko saņem pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, 

izvērtē Komisija, pamatojoties uz 10. pantā 

noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem, un 

tai palīdz neatkarīgi ES valstu eksperti. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 

182/2011 nozīmē. Eiropas Aizsardzības 

aģentūru uzaicina par novērotāju. 

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. Eiropas 

Aizsardzības aģentūru un Eiropas 
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Parlamentu uzaicina kā novērotājus. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija regulāri uzrauga 

programmas īstenošanu un katru gadu ziņo 

par paveikto saskaņā ar Regulas Nr. 

966/2012 38. panta 3. punkta e) 

apakšpunktu. Šajā nolūkā Komisija ievieš 

nepieciešamos uzraudzības pasākumus. 

1. Komisija regulāri uzrauga un 

novērtē programmas īstenošanu un katru 

gadu ziņo par paveikto saskaņā ar Regulas 

Nr. 966/2012 38. panta 3. punkta 

e) apakšpunktu. Šajā nolūkā Komisija 

ievieš nepieciešamos uzraudzības 

pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lai veicinātu turpmāku Savienības 

politikas pasākumu efektivitāti un 

iedarbīgumu, Komisija sagatavo 

retrospektīvu novērtējuma ziņojumu un 

nosūta to Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Ziņojumā, pamatojoties uz 

attiecīgām konsultācijām ar dalībvalstīm 

un galvenajām ieinteresētajām personām, 

īpaši izvērtē progresu 2. pantā noteikto 

mērķu sasniegšanā. Tajā analizē arī MVU 

pārrobežu dalību programmas ietvaros 

īstenotos projektos, kā arī MVU dalību 

globālajā vērtības veidošanas ķēdē. 

2. Lai veicinātu turpmāku Savienības 

politikas pasākumu efektivitāti un 

iedarbīgumu, Komisija sagatavo 

retrospektīvu novērtējuma ziņojumu un 

nosūta to Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Ziņojumā, pamatojoties uz 

attiecīgām konsultācijām ar dalībvalstīm 

un galvenajām ieinteresētajām personām, 

īpaši izvērtē progresu 2. pantā noteikto 

mērķu sasniegšanā. Tajā analizē arī MVU 

pārrobežu dalību programmas ietvaros 

īstenotos projektos, kā arī MVU dalību 

globālajā vērtības veidošanas ķēdē. Turklāt 

tajā izvērtē ietekmi uz programmas 

ietvaros atbalstīto ieroču eksportu. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Savlaicīgi pirms šīs programmas 

beigām Komisija attiecīgā gadījumā nāk 

klajā ar tiesību akta priekšlikumu par 

aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmas turpināšanu, nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā paredzot tai 

atbilstīgu finansējumu. Pirms attiecīgā 

tiesību akta galīgās pieņemšanas 

likumdevēju rīcībā ir konstatējumi, kas 

iekļauti pagaidu īstenošanas ziņojumā, 

kuru Komisija izstrādā tieši šajā nolūkā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Programmas finansējumu piešķir 

vienībām, kas ievēro spēkā esošos ES 

tiesību aktus un pieņemtos starptautiskos 

un ES standartus, un tāpēc saskaņā ar šo 

regulu netiek atbalstīti projekti, kas 

veicina nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju, terorisma finansēšanu, 

nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu 

jomā un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas. 
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