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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.



PR\624617LV.doc 3/35 PE 372.058v02-00

LV

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ............................5

PASKAIDROJUMS .................................................................................................................35



PE 372.058v02-00 4/35 PR\624617LV.doc

LV



PR\624617LV.doc 5/35 PE 372.058v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības 
centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās 
pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2011)
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0042)1,

– ņemot vērā Euratom līguma 7. un 10. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir 
apspriedusies (C6-0080/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta 
otro daļu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. apsvērums

(5) Septītai pamatprogrammai jāpiesaista 
dalībnieki no Kopienas attālākajiem 
reģioniem, kā arī jāveicina plaša 
uzņēmumu, pētniecības centru un 
universitāšu līdzdalība.

5) Septītajai pamatprogrammai jāpiesaista 
dalībnieki no Kopienas attālākajiem 
reģioniem un ar Eiropas Kopienu 
asociētajām valstīm un aizjūras 
teritorijām, kā arī jāveicina plaša 

1 OV vēl nav publicēts.
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uzņēmumu, pētniecības centru un 
universitāšu līdzdalība.

Pamatojums

Regula jāsaskaņo ar Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras 
zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (Lēmuma 58. pants nosaka, ka „personām 
no AZT un attiecīgā gadījumā – arī attiecīgām AZT valsts un/vai privātām organizācijām un 
institūcijām ir tiesības piedalīties Kopienas programmās”).

Grozījums Nr. 2
12.a apsvērums (jauns)

(12.a) Septītajā pamatprogrammā nav 
jāizmanto izmaksu aprēķināšanas modeļi, 
ko izmanto pārskatiem par izmaksām, 
kuras rada līgumu izpilde saskaņā ar 
Sesto pamatprogrammu. Tas ir paredzēts, 
pirmkārt, lai vienkāršotu attaisnoto 
izmaksu noteikšanu un, otrkārt, lai radītu 
vienlīdzīgus apstākļus visiem 
dalībniekiem. Viens no Sestajā 
pamatprogrammā izmantotajiem izmaksu 
modeļiem juridiskām personām ļāva 
saņemt atlīdzinājumu līdz 100 % no 
papildu izmaksām, bet nevis no kopējām 
izmaksām. Papildu izmaksu modeļa 
pamatā ir pieņēmums, ka papildu 
izmaksas atbilst apmēram 50 % no 
kopējām izmaksām. Tādējādi šīm 
juridiskajām personām atlīdzināšana 
75 % apjomā no visām tiešajām un 
netiešajām attaisnotajām izmaksām 
(tostarp pastāvīgā personāla izmaksām) 
būs izdevīgāka nekā papildu izmaksu 
modeļa turpināšana.

Pamatojums

Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts 
additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les 
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de 
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts 
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des 
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur 
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs 
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pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou 
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour 
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire 
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au 
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la 
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux 
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système 
sophistiqué de comptabilité analytique.

Grozījums Nr. 3
17. apsvērums

(17) Komisijai jāuzrauga gan netiešās 
darbības, ko veic Septītās 
pamatprogrammas ietvaros, gan tās, ko 
veic Septītās pamatprogrammas un tās 
īpašo programmu ietvaros.

(17) Komisijai jāuzrauga gan netiešās 
darbības, ko veic Septītās 
pamatprogrammas ietvaros, gan tās, ko 
veic Septītās pamatprogrammas un tās 
īpašo programmu ietvaros. Tai ir jānovērtē 
arī pašreizējie līdzdalības un rezultātu 
izplatīšanas noteikumi.

Pamatojums

Arī pašreizējie noteikumi ir periodiski jānovērtē, lai būtu iespējams pielāgot to īstenošanas 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 4
17.a apsvērums (jauns)

(17.a) Attiecībā uz finansējumu Septītajā 
pamatprogrammā Komisijai iesniedzamo 
konsorciju ziņojumu biežumu un veidu 
jānosaka piešķīruma nolīgumā. Ziņojumu 
iesniegšanas prasībām jābūt pēc iespējas 
mazākām, vienlaikus nodrošinot 
pienācīgu Komisijas uzraudzību pār 
projektu. Izņemot pamatotus gadījumus, 
parasti revīzijas sertifikātu izstrādes 
prasībām nevajadzētu pārsniegt Finanšu 
regulā noteiktos principus.

Pamatojums

Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même 
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports 
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. 
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Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le 
système rigide et non adapté à la réalité du projet.

En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement 
Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont 
qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par 
bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention 
de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le 
montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000).

Grozījums CA 1
2. pants

Papildus Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos iekļautajām definīcijām šajā 
regulā piemēro šādas definīcijas.

Papildus Finanšu regulā un tās īstenošanas 
noteikumos iekļautajām definīcijām šajā 
regulā piemēro šādas definīcijas.

(1) „Jaunas zināšanas” ir darbībās iegūti 
rezultāti, tostarp informācija, neatkarīgi no 
iespējas tos aizsargāt. Šie rezultāti ietver arī 
autortiesības, dizaina tiesības, patenta 
tiesības, augu šķirņu aizsardzības tiesības, 
vai līdzīgus aizsardzības veidus.

(1) „Jaunas zināšanas” ir darbībās iegūti 
rezultāti, tostarp informācija, neatkarīgi no 
iespējas tos aizsargāt. Šie rezultāti ietver arī 
autortiesības, dizaina tiesības, patenta 
tiesības, augu šķirņu aizsardzības tiesības vai 
līdzīgus aizsardzības veidus.

(2) „Iepriekš uzkrātas zināšanas” ir 
informācija, kas ir dalībnieku rīcībā pirms 
pievienošanās piešķīruma nolīgumam, kā 
arī autortiesības un ar šādu informāciju 
saistītās tiesības uz citu intelektuālo 
īpašumu, par kurām pieteikumi to 
aizsardzībai saņemti pirms pievienošanās 
piešķīruma nolīgumam, un kas ir 
nepieciešama, lai veiktu netiešo darbību vai 
izmantotu tās rezultātus.

(2) „Iepriekš uzkrātas zināšanas” ir 
informācija, kas ir dalībnieku rīcībā pirms 
piešķīruma nolīguma noslēgšanas, kā arī 
autortiesības un citas intelektuālā īpašuma 
tiesības vai to pieteikumi saistībā ar šādu 
informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu 
netiešo darbību vai izmantotu netiešās 
darbības rezultātā iegūtās jaunās 
zināšanas.

(3) „Pētniecības organizācija” ir bezpeļņas 
organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir 
veikt zinātniskus vai tehniskus pētījumus.

(3) „Pētniecības organizācija” ir bezpeļņas 
organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir 
veikt zinātniskus vai tehniskus pētījumus.

(4) „Trešā valsts” ir valsts, kas nav 
dalībvalsts.

(4) „Trešā valsts” ir valsts, kas nav 
dalībvalsts.

(5) „Asociētā valsts” ir trešā valsts, kas ar 
Eiropas Atomenerģijas kopienu noslēgusi 
starptautisku nolīgumu, saskaņā ar kura 
noteikumiem tā veic finanšu ieguldījumus 
Septītajā pamatprogrammā vai kādā tās daļā, 
vai kurš ir pamatā šādiem ieguldījumiem.

(5) „Asociētā valsts” ir trešā valsts, kas ar 
Eiropas Atomenerģijas kopienu noslēgusi 
starptautisku nolīgumu, saskaņā ar kura 
noteikumiem tā veic finanšu ieguldījumus 
Septītajā pamatprogrammā vai kādā tās daļā, 
vai kurš ir pamatā šādiem ieguldījumiem.

(6) „Starptautiska organizācija” ir 
starpvaldību organizācija, kas nav Eiropas 

(6) „Starptautiska organizācija” ir 
starpvaldību organizācija, kas nav Eiropas 
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Atomenerģijas kopiena, kurai saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
juridiskas personas statuss, kā arī tāda 
specializēta aģentūra, ko nodibinājušas šādas 
starptautiskas organizācijas.

Atomenerģijas kopiena un kurai saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām ir 
juridiskas personas statuss, kā arī tāda 
specializēta aģentūra, ko nodibinājušas šādas 
starptautiskas organizācijas.

(7) „Starptautiska Eiropas interešu 
organizācija” ir starptautiska organizācija, 
kuras locekļu lielākā daļa ir dalībvalstis vai 
asociētās valstis un kuras galvenais mērķis ir 
veicināt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju 
jomā Eiropā.

(7) „Starptautiska Eiropas interešu 
organizācija” ir starptautiska organizācija, 
kuras locekļu lielākā daļa ir dalībvalstis vai 
asociētās valstis un kuras galvenais mērķis ir 
veicināt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju 
jomā Eiropā.

(8) „Sabiedriska organizācija” ir jebkura 
juridiska vienība, kas šādā statusā reģistrēta 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem, vai 
starptautiska organizācija.

(8) „Sabiedriska organizācija” ir jebkura 
juridiska vienība, kas šādā statusā reģistrēta 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem, jebkura 
juridiska vienība, kas atbilstīgi 
privāttiesībām pilda patstāvīgas funkcijas, 
jebkura juridiska vienība, kas reģistrēta 
saskaņā ar valsts privāttiesībām, bet ko 
galvenokārt finansē valsts, vai starptautiska 
organizācija.

(9) „MVU” ir mikro, mazie un vidējie 
uzņēmumi Ieteikuma Nr. 2003/361/EK 
2003. gada 6. maija redakcijas nozīmē.

(9) „MVU” ir mikrouzņēmumi, mazie un 
vidējie uzņēmumi Ieteikuma 
Nr. 2003/361/EK 2003. gada 6. maija 
redakcijas nozīmē.

(9.a) „Asociētais uzņēmums” attiecībā uz 
otru juridisko vienību ir jebkura juridiska 
vienība, kura ir:
a) tiešā vai netiešā otras juridiskās vienības 
pakļautībā vai
b) tiešā vai netiešā pakļautībā citai 
juridiskai vienībai, kuras tiešā vai netiešā 
pakļautībā ir otra juridiskā vienība.

(10) „Darba programma” ir plāns, ko 
Komisija pieņēmusi īpašas programmas 
īstenošanai, kā norādīts Lēmuma […/…] 
2. pantā.

(10) „Darba programma” ir plāns, ko 
Komisija pieņēmusi īpašas programmas 
īstenošanai, kā norādīts Lēmuma […/…] 
2. pantā.

(11) „Finansēšanas shēmas” ir Kopienas 
mehānismi netiešu darbību finansēšanai, kas 
paredzēti Lēmuma […/…] II pielikuma 
a) daļā.

(11) „Finansēšanas shēmas” ir Kopienas 
mehānismi netiešu darbību finansēšanai, kas 
paredzēti Lēmuma […/…] II pielikuma 
a) daļā.

(11.a) „Likumīgas intereses” ir jebkādas 
intereses, ieskaitot komerciālas, uz ko 
dalībnieks var atsaukties šajā regulā 
noteiktajos gadījumos; šajā sakarā 
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dalībniekam jāpierāda, ka konkrētos 
apstākļos tā interešu neņemšana vērā tam 
nodarītu nesamērīgu kaitējumu.
(11.b) “Taisnīgi un pamatoti noteikumi" ir 
dažāda veida taisnīgi un pamatoti 
noteikumi, tostarp finansiāli noteikumi 
(par vienreizēju maksājumu, honorāru 
u. c.), kuri pieņemti, ņemot vērā dalībnieka 
ieguldījumu darbā, kas rada zināšanas, 
kurām un kuru potenciālam tiks sniegta 
piekļuve.

(12) „Asociētais partneris” ir juridiska 
vienība, kas ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienu noslēgusi asociācijas līgumu.

(12) „Asociētais partneris” ir juridiska 
vienība, kas ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienu noslēgusi asociācijas līgumu.

(12.a) „Dalībnieks” ir juridiska vienība, 
kura sniedz ieguldījumu netiešā darbībā un 
kurai ir tiesības un saistības attiecībā pret 
Kopienu saskaņā ar šo regulu vai 
piešķīruma nolīgumu.
(12.b) „Saistītas juridiskās vienības” ir 
tādas juridiskas vienības, ka viena no tām 
ir tiešā vai netiešā otras juridiskas vienības 
pakļautībā vai tās abas ir citas juridiskas 
vienības tiešā vai netiešā kontrolē; 
„saistītiem uzņēmumiem” pakļautība 
nozīmē vairāk nekā 50 % balsstiesīgo 
akciju kontroli.

Grozījums Nr. 8
3. panta -1. punkts (jauns)

Septītās pamatprogrammas darbības var 
radīt ES klasificētu informāciju vai 
izraisīt šādas informācijas apmaiņu. To 
pārvalda un aizsargā atbilstīgi 
noteikumiem Komisijas 2001. gada 
29. novembra Lēmumā 2001/844/EK, 
EOTK, Euratom, ar ko groza tās 
Reglamentu1.
1 OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums iekļaut īpašus noteikumus piešķīruma nolīgumā (21. panta 3. punkts) 
ir nepiemērots, jo konfidencialitāte jānodrošina jau kopš priekšlikuma novērtēšanas posma.

Komisija pašlaik groza Komisijas Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom, ar ko groza tās 
iekšējo reglamentu, lai līdz gada vidum transponētu Padomes Lēmumu 2005/952/EK, ar ko 
groza Padomes Lēmumu 2001/264/EK, ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu.

Grozījums Nr. 9
10. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībnieki no trešām valstīm, ja tāda ir 
viņu izvēle, saņem atlīdzinājumu, kura 
pamatā ir vienreizējs maksājums, ko 
aprēķina katram pētniekam.

Pamatojums

Dalībniekiem no trešām valstīm bieži ir grūtības noteikt viņu faktiskās izmaksas un noteikt 
viņu daļu no līdzfinansējuma. Šo problēmu varētu atrisināt vienota likme. Šim nolūkam varētu 
izmantot likmi, kas noteikta izcilības tīkliem.

Grozījums CA 2

12. pants

1. Komisija aicina iesniegt priekšlikumus 
netiešām darbībām saskaņā ar attiecīgajās 
īpašajās programmās un darba programmās 
noteiktajām prasībām.

1. Komisija aicina iesniegt priekšlikumus 
saskaņā ar attiecīgajās īpašajās programmās 
un darba programmās noteiktajām prasībām, 
kas var ietvert uzaicinājumus tieši īpašām 
grupām, piemēram, MVU.

Papildus publicēšanai, kas norādīta 
īstenošanas noteikumos, Komisija publisko 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
Septītās pamatprogrammas tīmekļa vietnēs, 
izmantojot īpašus informācijas kanālus, kā 
arī dalībvalstu un asociēto valstu 
izveidotajos kontaktpunktos.

Papildus publicēšanai, kas norādīta 
īstenošanas noteikumos, Komisija publisko 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
Septītās pamatprogrammas tīmekļa vietnēs, 
izmantojot īpašus informācijas kanālus, kā 
arī dalībvalstu un asociēto valstu 
izveidotajos kontaktpunktos.

2. Attiecīgā gadījumā Komisija 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus 
norāda, ka dalībniekiem nav jānoslēdz 
konsorcija nolīgums.

2. Attiecīgā gadījumā Komisija 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus 
norāda, ka dalībniekiem nav jānoslēdz 
konsorcija nolīgums.
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2.a Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jābūt precīzi orientētiem un ar skaidriem 
mērķiem, lai pretendenti neatsauktos 
veltīgi.
2.b Atlases kritērijos nosaka projekta 
īpašības, kvalitāti un īstenošanu.

Grozījums CA 3

13. pants

Komisija neaicina iesniegt priekšlikumus 
attiecībā uz šādiem pasākumiem:

Saskaņā ar Finanšu regulu un tās 
īstenošanas noteikumiem Komisija neaicina 
iesniegt priekšlikumus attiecībā uz šādiem 
pasākumiem:

(a) koordinācijas un atbalsta pasākumi, ko 
jāveic īpašajā programmā vai darba 
programmās norādītām juridiskām 
personām, ja īpašajā programmā saskaņā ar 
īstenošanas noteikumiem ir atļauts atbalsta 
saņēmējus norādīt darba programmās;

(a) koordinācijas un atbalsta pasākumiem, 
ko jāveic īpašajā programmā vai darba 
programmās norādītām juridiskām 
personām, ja īpašajā programmā ir atļauts 
atbalsta saņēmējus norādīt darba 
programmās;

(b) koordinācijas un atbalsta pasākumi, ko 
veido pirkums vai pakalpojums, kuru 
reglamentē Finanšu regulā izklāstītie 
noteikumi par valsts iepirkumu;

(b) koordinācijas un atbalsta pasākumi, ko 
veido preces vai pakalpojuma pirkums 
atbilstīgi līgumam un kas izvēlēts saskaņā 
ar noteikumiem par valsts iepirkumu;

(ba) koordinācijas un atbalsta pasākumi, 
kas saistīti ar konkursā iegūtu mācību, 
pētījumu vai apmācības stipendiju un 
prēmiju piešķiršanu;

(c) koordinācijas un atbalsta pasākumi 
saistībā ar neatkarīgu ekspertu iecelšanu;

(c) koordinācijas un atbalsta pasākumi 
saistībā ar neatkarīgu ekspertu iecelšanu;

(d) citiem pasākumi, kas paredzēti Finanšu 
regulā vai tās īstenošanas noteikumos.

(d) citi pasākumi, ko īsteno, pamatojoties uz 
Padomes un Eiropas Parlamenta (vai 
Padomes pēc konsultēšanās ar Parlamentu) 
lēmumiem, kas noteikti Lēmuma […/…], 
ar ko izveido Septīto pamatprogrammu, 
II pielikuma a) daļā.

Grozījums CA 4 a

II nodaļas 2. iedaļas 2. apakšiedaļas virsraksts

PIETEIKUMU NOVĒRTĒŠANA PRIEKŠLIKUMU NOVĒRTĒŠANA, 
ATLASE UN APSPRIEŠANA, KĀ ARĪ 
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PIEŠĶĪRUMU PIEŠĶIRŠANA

Grozījums CA 4 b

14. pants

Novērtēšana, atlase un piešķīrumu 
sniegšana

Novērtēšanas principi un atlases un 
piešķīrumu piešķiršanas kritēriji

1. Komisija novērtē visus priekšlikumus, kas 
iesniegti, atsaucoties uz aicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, pamatojoties uz novērtēšanas 
principiem un atlases un piešķīrumu 
sniegšanas kritērijiem, kas izklāstīti īpašajā 
programmā un darba programmā.

1. Komisija visus priekšlikumus, kas 
iesniegti, atsaucoties uz aicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, novērtē, pamatojoties uz 
novērtēšanas principiem, kolēģu anonīmi 
veiktu novērtējumu un atlases un 
piešķīrumu sniegšanas kritērijiem, kas 
izklāstīti īpašajā programmā un darba 
programmā. 

Izmanto šādus kritērijus:
(a) zinātniskā un tehnoloģiskā izcilība, kā 
arī novatorisma pakāpe;
(b) spēja sekmīgi īstenot netiešu darbību un 
tai nodrošināt resursu un kompetences ziņā 
efektīvu pārvaldību, it īpaši attiecībā uz 
dalībnieku noteikto organizatorisko 
kārtību;
(c) atbilstība īpašās programmas mērķiem;
(d) mobilizēto resursu „kritiskā masa” un 
to ieguldījums Kopienas politikās;
(e) iegūto zināšanu izmantošanas un 
izplatīšanas plāna kvalitāte, potenciāls 
veicināt novatorismu un skaidras shēmas 
intelektuāla īpašuma pārvaldības jomā. 

Darba programmā var paredzēt īpašus 
kritērijus vai sniegt sīkākus norādījumus par 
kritēriju piemērošanu.

Darba programmā var paredzēt īpašus 
kritērijus vai sniegt sīkākus norādījumus par 
kritēriju piemērošanu.

1.a Novērtēšanu no attāluma var veikt, ja tā 
paredzēta darba programmā vai 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

2. Neizvēlas tādus priekšlikumus, kas ir 
pretrunā ar ētikas pamatprincipiem vai kas 
neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti darba 
programmā vai uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus. Šādus priekšlikumus var 

2. Līdzdalībai nav piemēroti tādi 
priekšlikumi, kas ir pretrunā ar ētikas 
pamatprincipiem vai kas neatbilst 
nosacījumiem, kuri izklāstīti darba īpašajā 
programmā vai uzaicinājumā iesniegt 
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jebkurā laikā izslēgt no novērtēšanas, 
atlases un piešķīrumu sniegšanas 
procedūras.

priekšlikumus, un šādus priekšlikumus pēc 
konsultācijas ar neatkarīgiem ekspertiem 
var jebkurā laikā noraidīt.

3. Priekšlikumus atlasa, pamatojoties uz 
novērtēšanas rezultātiem.

3. Priekšlikumus klasificē, pamatojoties uz 
novērtēšanas rezultātiem, un attiecīgi 
piešķir finansējumu.

3.a Vadlīnijas novērtējumu veicējiem un šo 
personu atlases kritēriji attiecībā uz Septīto 
pamatprogrammu ir publiski pieejami.

Grozījums CA 5
15. panta 2., 3. un 4. punkts

2. Ja uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
paredzēta divpakāpju iesniegšanas 
procedūra, otrajā pakāpē pilnu priekšlikumu 
lūdz iesniegt vienīgi attiecībā uz tiem 
priekšlikumiem, kas atbilst visiem pirmās 
pakāpes novērtēšanas kritērijiem.

2. Ja uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
paredzēta divpakāpju iesniegšanas 
procedūra, otrajā pakāpē pilnu priekšlikumu 
lūdz iesniegt vienīgi attiecībā uz tiem 
priekšlikumiem, kas atbilst visiem pirmās 
pakāpes novērtēšanas kritērijiem.

Procedūras pirmā kārta aprobežojas ar 
iesniegto pieņemamo priekšlikumu pirmo 
novērtējumu. Pieteikumu iesniedzējus 
informē, ja šīs kārtas beigās kļūst skaidrs, 
ka viņu priekšlikumiem nav izredžu.
Procedūras otrajai kārtai jāatšķiras no 
pirmās, jo īpaši attiecībā uz apjomu un 
saturu apliecinošajiem dokumentiem, kas 
pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz. Ja 
pieteikuma iesniedzējam prasa sniegt 
papildu apliecinošos dokumentus, 
Komisijai viņš par to pilnīgi un skaidri 
jāinformē.
Visi savāktie dati ir jāievada datu bankā. 
Jācenšas nodrošināt procedūras ātru 
pabeigšanu.
Procedūras laikā Komisijai jāpieliek īpašas 
pūles, lai nodrošinātu, ka pieteikumu 
iesniedzēju izdevumi par publicēšanu, 
dokumentāciju un citiem vajadzīgajiem 
apliecinošajiem dokumentiem saistībā ar 
finansiālo atbalstu nav nesamērīgi, 
salīdzinot ar piešķiramo finansiālo 
atbalstu.

3. Ja uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 3. Ja uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
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paredzēta divpakāpju novērtēšanas 
procedūra, otrajā pakāpē vērtē tikai tos 
priekšlikumus, kas ir izturējuši pirmo 
pakāpi, kurā novērtēšanu veic, pamatojoties 
uz ierobežotu kritēriju kopumu.

paredzēta divpakāpju novērtēšanas 
procedūra, otrajā pakāpē vērtē tikai tos 
priekšlikumus, kas ir izturējuši pirmo 
pakāpi, kurā novērtēšanu veic, pamatojoties 
uz ierobežotu kritēriju kopumu. 
Ne novērtēšanas procedūras pirmā, ne otrā 
kārta nekādā gadījumā nepārsniedz sešus 
mēnešus.
3.a Ja darba programmā nav norādīts 
citādi, netiešu darbību priekšlikumi 
jāiesniedz elektroniski.

4. Komisija pieņem un publicē noteikumus, 
lai nodrošinātu netiešo darbību dalībnieku 
pastāvēšanas un juridiskā statusa, kā arī to 
finansiālā stāvokļa vienotu pārbaudi.

4. Komisija pieņem un publicē noteikumus, 
lai nodrošinātu netiešo darbību dalībnieku 
pastāvēšanas un juridiskā statusa, kā arī to 
finansiālā stāvokļa vienotu pārbaudi. Šajā 
nolūkā Komisija izstrādā un izmanto 
centrālu datu banku, kurā ir vajadzīgā 
juridiskā un finansiālā informācija par 
pieteikumu iesniedzējiem. 
4.a Informāciju par atbalstītajiem 
projektiem Komisija publicē Septītās 
pamatprogrammas oficiālajā tīmekļa 
vietnē, izņemot gadījumus, ja tā ir 
konfidenciāla.
4.b Ja priekšlikums ir izvēlēts, Komisija 
vajadzības gadījumā var vienoties ar 
dalībniekiem par izmaiņām netiešo darbību 
zinātniskajos, darbības un finanšu aspektos 
atbilstīgi darba programmai un 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, kā 
arī ņemot vērā priekšlikuma novērtēšanas 
rezultātus.

Grozījums Nr. 7
15.a pants (jauns)

15.a pants
Atkārtotas pārbaudes novēršana

Lai novērstu atkārtotu pārbaudi, Komisija 
sekmīgas pārbaudes gadījumā izsniedz 
sertifikātu, ar kuru līdz turpmākam 
paziņojumam attiecīgais dalībnieks varēs 
iesniegt arī citus priekšlikumus. Šajā 
nolūkā Komisija izveido vienotu pārbaužu 
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un sertifikācijas sistēmu, kā arī pieņem un 
publicē attiecīgus noteikumus.

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas nodrošinās saskaņotu Komisijas rīcību, novēršot nevajadzīgu 
birokrātiju, ar ko saskaras dalībnieki, kā arī paātrinās atlasīto priekšlikumu apspriešanu.

Grozījums CA 6 a
16. pants

1. Komisija ieceļ neatkarīgus ekspertus, kuri 
tai palīdz veikt Septītajā pamatprogrammā 
un īpašajās programmās paredzēto 
novērtēšanu.

1. Komisija ieceļ neatkarīgus ekspertus, kuri 
tai palīdz veikt Septītajā pamatprogrammā 
un īpašajās programmās paredzēto netiešo 
darbību novērtēšanu.

Koordinācijas un atbalsta pasākumiem, kas 
minēti 13. pantā, neatkarīgus ekspertus ieceļ 
tikai tad, ja Komisija to uzskata par 
lietderīgu.

Koordinācijas un atbalsta pasākumiem, kas 
minēti 13. pantā, neatkarīgus ekspertus ieceļ 
tikai tad, ja Komisija to uzskata par 
lietderīgu.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot vērā 
viņu prasmju un zināšanu atbilstību 
uzticētajiem uzdevumiem.

2. Neatkarīgus ekspertus izvēlas, ņemot vērā 
viņu prasmju un zināšanu atbilstību 
uzticētajiem uzdevumiem, un attiecīgos 
gadījumos viņiem ir atbilstoša līmeņa 
pilnvaras piekļūt informācijai, ko 
Komisijas dienesti uzskata par ES 
klasificētu informāciju.

Lai izveidotu piemērotu kandidātu sarakstus, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot konkursu fiziskām personām vai 
uzaicinājumu valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības institūcijām vai uzņēmumiem.

Lai izveidotu piemērotu kandidātu sarakstus, 
neatkarīgus ekspertus izraugās un atlasa, 
izsludinot konkursu fiziskām personām vai 
uzaicinājumu attiecīgām organizācijām, 
piemēram, valsts pētniecības aģentūrām, 
pētniecības institūcijām vai uzņēmumiem.

Ja tas šķiet lietderīgi, Komisija izraugās 
tādu fizisku personu ar atbilstošām 
prasmēm, kas nav iekļauta minētajos 
sarakstos.

Jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu 
saprātīgu dzimumu līdzsvaru, veidojot 
neatkarīgu ekspertu grupas.

Jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu 
saprātīgu dzimumu līdzsvaru, veidojot 
neatkarīgu ekspertu grupas.

2.a Lai novērtētu un uzraudzītu pētnieku 
ierosinātu „progresīvo” izpēti, Komisija 
ieceļ ekspertus, pamatojoties uz Eiropas 
Pētniecības padomes Zinātniskās padomes 
ieteikumu.
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3. Kad Komisija ieceļ neatkarīgu ekspertu, 
tā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
minētais eksperts nenonāktu interešu 
konfliktā saistībā ar jautājumu, par ko viņam 
jāsniedz atzinums.

3. Komisija veic attiecīgus pasākumus, lai 
minētais eksperts nenonāktu interešu 
konfliktā saistībā ar jautājumu, par ko viņam 
jāsniedz atzinums. 

4. Komisija pieņem apstiprinājuma vēstules 
paraugu, še turpmāk „apstiprinājuma 
vēstule”, kurā iekļauj apliecinājumu, ka 
neatkarīgais eksperts iecelšanas brīdī nav 
interešu konfliktā, un eksperta apņemšanos 
informēt Komisiju gadījumā, ja šāds 
konflikts rodas atzinuma sniegšanas vai 
pienākumu izpildes gaitā. Komisija sagatavo 
apstiprinājuma vēstuli, ko paraksta Kopiena 
un katrs neatkarīgais eksperts.

4. Komisija pieņem apstiprinājuma vēstules 
paraugu, še turpmāk „apstiprinājuma 
vēstule”, kurā iekļauj apliecinājumu, ka 
neatkarīgais eksperts iecelšanas brīdī nav 
interešu konfliktā, un eksperta apņemšanos 
informēt Komisiju gadījumā, ja šāds 
konflikts rodas atzinuma sniegšanas vai 
pienākumu izpildes gaitā. Komisija sagatavo 
apstiprinājuma vēstuli, ko paraksta Kopiena 
un katrs neatkarīgais eksperts.

5. Komisija periodiski publicē piemērotos 
plašsaziņas līdzekļos to neatkarīgo ekspertu 
sarakstu, kuri tai palīdzējuši katrā īpašajā 
programmā.

5. Komisija ne vēlāk kā Septītās 
pamatprogrammas spēkā stāšanās dienā 
publicē visu to ekspertu vārdus, kuri spēj 
novērtēt projekta priekšlikumus. Šo 
dokumentāciju var jebkurā laikā pārbaudīt. 
Komisija periodiski vismaz reizi gadā 
publicē piemērotos plašsaziņas līdzekļos to 
neatkarīgo ekspertu sarakstu, kuri tai 
palīdzējuši katrā īpašajā programmā.

Grozījums CA 7 a
II nodaļas 2. iedaļas 3. apakšiedaļas virsraksts

ĪSTENOŠANA UN PIEŠĶĪRUMA 
NOLĪGUMI

NETIEŠO DARBĪBU UN PIEŠĶĪRUMA 
NOLĪGUMU ĪSTENOŠANA 

Grozījums CA 7 b
17. pants

1. Dalībnieki īsteno netiešu darbību un tālab 
veic visus vajadzīgos un pamatotos 
pasākumus. Vienas un tās pašas netiešās 
darbības dalībnieki strādā solidāri Kopienas 
labā.

1. Dalībnieki īsteno netiešu darbību un tālab 
veic visus vajadzīgos un pamatotos 
pasākumus. Katram vienas un tās pašas 
netiešās darbības dalībniekam ir pienākums 
strādāt saskaņā ar kopīgi izstrādātu darba 
programmu. Tomēr dalībnieki nav atbildīgi 
Kopienai par citam dalībniekam samaksāta 
Kopienas finanšu ieguldījuma 
atmaksāšanu vai par tādu izmaksu, 
izdevumu vai kaitējuma atmaksāšanu, kas 
Kopienai radušies tāpēc, ka kāds cits 
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dalībnieks nepilda savas saistības, izņemot 
gadījumus, kad ir skaidrs, ka pastāv kopīga 
atbildība par līdzekļu nepareizu 
izmantošanu. 

2. Komisija izstrādā piešķīruma nolīgumu 
starp Kopienu un dalībniekiem, pamatojoties 
uz 18. panta 7. punktā paredzēto paraugu un 
ņemot vērā attiecīgās finansēšanas shēmas 
īpatnības.

2. Komisija izstrādā piešķīruma nolīgumu 
starp Kopienu un dalībniekiem, pamatojoties 
uz 18. panta 7. punktā paredzēto paraugu un 
ņemot vērā attiecīgās finansēšanas shēmas 
īpatnības.

3. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas 
neatbilst piešķīruma nolīgumam.

3. Dalībnieki neuzņemas saistības, kas 
neatbilst piešķīruma nolīgumam.

4. Ja dalībnieks nepilda savas saistības, 
pārēji dalībnieki izpilda piešķīruma 
nolīgumā paredzēto, nesaņemot Kopienas 
papildu ieguldījumu, ja vien Komisija viņus 
nepārprotami neatbrīvo no šīm saistībām.

4. Ja dalībnieks nepilda savas saistības 
attiecībā uz netiešās darbības īstenošanu, 
pārēji dalībnieki izpilda piešķīruma 
nolīgumā paredzēto, nesaņemot Kopienas 
papildu ieguldījumu, ja vien Komisija viņus 
nepārprotami neatbrīvo no šīm saistībām.

5. Ja darbības īstenošana kļūst neiespējama 
vai arī ja dalībniekiem neizdodas to īstenot, 
Komisija nodrošina darbības izbeigšanu.

5. Ja darbības īstenošana kļūst neiespējama 
vai arī ja dalībniekiem neizdodas to īstenot, 
Komisija nodrošina darbības izbeigšanu 
saskaņā ar 20. pantu.

6. Dalībnieki nodrošina, ka Komisija ir 
informēta par katru notikumu, kas varētu 
ietekmēt netiešās darbības īstenošanu vai 
skart Kopienas intereses.

6. Dalībnieki nodrošina, ka Komisija ir 
informēta par katru notikumu, kas varētu 
ietekmēt netiešās darbības īstenošanu vai 
skart Kopienas intereses.

6.a Juridiskās vienības, kas piedalās 
netiešajā darbībā, var slēgt apakšlīgumus 
ar trešām personām par atsevišķu darba 
sastāvdaļu izpildi. Ja dalībnieki slēdz 
apakšlīgumus, lai izpildītu dažas 
pienākumu daļas saistībā ar netiešo 
darbību, tie joprojām ir atbildīgi par 
pienākumu izpildi attiecībā uz netiešās 
darbības īstenošanu.

Grozījums CA 8
18. pants

1. Pieškīruma nolīgumā nosaka dalībnieku 
tiesības un pienākumus attiecībā pret 
Kopienu saskaņā ar Lēmumu […/…], šo 
regulu, Finanšu regulu, tās īstenošanas 
noteikumiem, kā arī saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktu vispārējiem principiem.

1. Piešķīruma nolīgumā nosaka dalībnieku 
tiesības un pienākumus attiecībā pret 
Kopienu saskaņā ar Lēmumu […/…], šo 
regulu, Finanšu regulu, tās īstenošanas 
noteikumiem, kā arī saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktu vispārējiem principiem.
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Saskaņā ar jau minētajiem nosacījumiem 
tajā nosaka arī tādu juridisku vienību 
tiesības un pienākumus, kas kļūst par jau 
uzsāktas netiešas darbības dalībniekiem.

1.a Par katru netiešo darbību, izņemot tās, 
kuras minētas 13. pantā, Komisija, 
izmantojot 7. punktā minēto piešķīrumu 
modeli, izstrādā piešķīrumu nolīgumu starp 
Kopienu un koordinatoru, kurš rīkojas 
dalībnieku vārdā.

2. Attiecīgā gadījumā piešķīruma nolīgumā 
paredz, kuru Kopienas finanšu ieguldījuma 
daļu piešķirs, pamatojoties uz attaisnoto 
izmaksu atlīdzināšanu, un kuru — 
pamatojoties uz vienotām likmēm (tostarp 
uz vienības pašizmaksas skalu) vai 
vienreizējiem maksājumiem.

2. Piešķīruma nolīgumā nosaka darbības 
ilgumu, veicamo zinātnisko un tehnisko 
darbu, kopējo paredzēto izmaksu budžetu 
un Kopienas maksimālo pieļaujamo finanšu 
ieguldījumu netiešajā darbībā saskaņā ar 
darba programmā un attiecīgā gadījumā 
uzaicinājumā pieteikumu iesniegšanai 
paredzētajiem noteikumiem. 

3. Piešķīruma nolīgumā norāda, kādu 
konsorcija dalībnieku sastāva izmaiņu 
gadījumā nepieciešams iepriekš izsludināt 
konkursu.
4. Piešķīruma nolīgumā paredz regulāri 
Komisijai iesniegt progresa ziņojumus par 
attiecīgās netiešās darbības īstenošanu.

4. Piešķīruma nolīgumā paredz regulāri 
Komisijai iesniegt ne vairāk kā divus 
progresa ziņojumus gadā par attiecīgās 
netiešās darbības īstenošanu un vajadzības 
gadījumā var paredzēt arī pārskatus, lai 
novērtētu attiecīgās netiešās darbības 
īstenošanu.

5. Attiecīgā gadījumā piešķīruma nolīgumā 
nosaka, ka Komisija iepriekš jāinformē par 
jebkuru plānotu jauno zināšanu 
īpašumtiesību nodošanu trešai personai.
6. Ja piešķīruma nolīgumā paredzēts, ka 
dalībniekiem jāveic darbības trešo personu 
labā, dalībnieki to dara zināmu plašai 
sabiedrībai un attiecīgo trešo personu 
noteikšanu, novērtēšanu un atlasi veic 
pārredzami, taisnīgi un objektīvi. Piešķīruma 
nolīgumā nosaka kritērijus šādu trešo 
personu atlasei, ja tas paredzēts darba 
programmā. Komisija saglabā tiesības izteikt 
iebildumus pret trešo personu atlasi.

6. Ja piešķīruma nolīgumā paredzēts, ka 
dalībniekiem jāveic darbības trešo personu 
labā, dalībnieki to dara zināmu plašai 
sabiedrībai un attiecīgo trešo personu 
noteikšanu, novērtēšanu un atlasi veic 
pārredzami, taisnīgi un objektīvi. Piešķīruma 
nolīgumā nosaka kritērijus šādu trešo 
personu atlasei, ja tas paredzēts darba 
programmā. Komisija saglabā tiesības izteikt 
iebildumus pret trešo personu atlasi.

7. Komisija saskaņā ar šo regulu izstrādā 7. Komisija saskaņā ar šo regulu izstrādā 
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piešķīruma nolīguma paraugu. piešķīruma nolīguma paraugu.

8. Piešķīruma nolīguma paraugā atspoguļo 
principus, kas izklāstīti Eiropas Hartā par 
pētniekiem un Rīcības kodeksā par pētnieku 
pieņemšanu darbā. Tajā attiecīgi aplūkota 
atbilstība izglītībai visos līmeņos; gatavība 
un spēja sekmēt dialogu un debates par 
zinātniskiem jautājumiem un pētījumu 
rezultātiem plašākā sabiedrībā ārpus 
zinātnieku aprindām; darbības, kuru mērķis 
ir palielināt sieviešu lomu pētniecībā; un 
pasākumi, kuru pamatā ir pētījuma sociāli 
ekonomiskie aspekti.

8. Piešķīruma nolīguma paraugā citstarp 
jāņem vērā vispārīgie principi, kas izklāstīti 
Eiropas Hartā par pētniekiem un Rīcības 
kodeksā par pētnieku pieņemšanu darbā. 
Tajā attiecīgi aplūkota atbilstība izglītībai 
visos līmeņos; gatavība un spēja sekmēt 
dialogu un debates par zinātniskiem 
jautājumiem un pētījumu rezultātiem plašākā 
sabiedrībā ārpus zinātnieku aprindām; 
darbības, kuru mērķis ir palielināt sieviešu 
lomu pētniecībā; un pasākumi, kuru pamatā 
ir pētījuma sociāli ekonomiskie aspekti.

Grozījums Nr. 20
19. panta 1. punkts

1. Piešķīruma nolīgumā nosaka attiecīgos 
dalībnieku pienākumus saistībā ar 
piekļuves tiesībām, izplatīšanu un 
izmantošanu, ciktāl minētie pienākumi nav 
noteikti šajā regulā.

1. Piešķīruma nolīgumā nosaka attiecīgās 
dalībnieku tiesības un pienākumus saistībā 
ar piekļuves tiesībām, izplatīšanu un 
izmantošanu, ciktāl minētās tiesības un 
panākumi nav noteikti šajā regulā.

Grozījums Nr. 22
22. panta 1. apakšpunkts

Piešķīruma nolīgums stājas spēkā pēc tam, 
kad to parakstījis koordinators un 
Komisija.

Piešķīruma nolīgums stājas spēkā pēc tam, 
kad to parakstījis koordinators, kas rīkojas 
pārējo dalībnieku vārdā, un Komisija.

Grozījums CA 9
23. pants

Ja vien uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
nav noteikts citādi, visas juridiskās vienības, 
kas vēlas piedalīties netiešā darbībā, 
sagatavo nolīgumu, še turpmāk „konsorcija 
nolīgums”, ar ko reglamentē:

1. Ja vien uzaicinājumā izteikt priekšlikumus 
nav noteikts citādi, visi netiešās darbības 
dalībnieki noslēdz nolīgumu, še turpmāk 
“konsorcija nolīgums”, ar ko netiešās 
darbības dalībniekiem var noteikt papildu 
tiesības un pienākumus atbilstīgi 
piešķīruma nolīguma noteikumiem un ar 
ko cita starpā reglamentē:
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(a) konsorcija iekšējo organizāciju; (a) konsorcija iekšējo organizāciju;

(b) Kopienas finanšu ieguldījuma sadali; (b) Kopienas finanšu ieguldījuma 
piešķiršanas un sadales kārtību;

(c) papildu noteikumus par izplatīšanu un 
izmantošanu, tostarp attiecīgā gadījumā 
vienošanos par intelektuālā īpašuma 
tiesībām;

(c) papildu noteikumus par piekļuves 
tiesībām, īpašumtiesību nodošanu, 
izplatīšanu un rezultātu izmantošanu, tostarp 
attiecīgā gadījumā vienošanos par 
intelektuālā īpašuma tiesībām;

(d) iekšējo strīdu izšķiršanas kārtību. (d) iekšējo strīdu izšķiršanas kārtību; 
konsorcijam ir jānosaka procedūras, kas 
piemērojamas strīdu vai varas ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumos;
(da) atbildību, atlīdzināšanu un 
konfidencialitātes pasākumus starp 
dalībniekiem.
2. Visiem dalībniekiem, kas vēlas piedalīties 
netiešajā darbībā, jānoslēdz konsorcija 
nolīgums, pirms koordinators paraksta 
piešķīruma nolīgumu.

Grozījums CA 10
24. pants

1. Juridiskās vienības, kas vēlas piedalīties 
netiešā darbībā, no sava vidus izraugās 
vienu, kas darbojas kā koordinators, lai tas 
saskaņā ar šo regulu, Finanšu regulu, tās 
īstenošanas noteikumiem un piešķīruma 
nolīgumu veiktu šādus uzdevumus:

1. Juridiskās vienības, kas vēlas piedalīties 
netiešā darbībā, no sava vidus izraugās vienu 
koordinatoru, lai tas saskaņā ar šo regulu, 
Finanšu regulu, tās īstenošanas noteikumiem 
un piešķīruma nolīgumu veiktu šādus 
uzdevumus:

(-a) nodrošinātu, ka juridiskās vienības, 
kas piedalās netiešajā darbībā, izpilda 
piešķīruma nolīgumā un konsorcija 
nolīgumā paredzētās saistības;

(a) nodrošinātu, ka piešķīruma nolīgumā 
norādītās juridiskās vienības izpilda 
nepieciešamās formalitātes, lai pievienotos 
piešķīruma nolīgumam tā, kā tajā paredzēts;

(a) pārbaudītu, vai piešķīruma nolīgumā 
norādītās juridiskās vienības izpilda 
nepieciešamās formalitātes, lai pievienotos 
piešķīruma nolīgumam tā, kā tajā paredzēts; 

(b) saņemtu Kopienas finanšu ieguldījumu 
un sadalītu to;

(b) saņemtu Kopienas finanšu ieguldījumu 
un sadalītu to, kā paredzēts konsorcija un 
piešķīruma nolīgumā;

(c) uzturētu kārtībā finanšu kontus, veiktu (c) veiktu izdevumu un kontu uzskaiti un 
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uzskaiti un informētu Komisiju par 
Kopienas finanšu ieguldījuma sadali saskaņā 
ar 35. pantu;

informētu Komisiju par Kopienas finanšu 
ieguldījuma sadali saskaņā ar 23. panta 
b) punktu un 35. pantu;

(d) nodrošinātu efektīvu un korektu saziņu 
starp dalībniekiem un Komisiju.

(d) nodrošinātu, lai dalībnieki saskaņā ar 
18. panta 4. punktu efektīvi un pareizi 
ziņotu Komisijai par darba gaitu.

2. Koordinatoru norāda piešķīruma 
nolīgumā. 

2. Koordinatoru norāda konsorcija 
nolīgumā.

Jauna koordinatora iecelšanai vajadzīga 
Komisijas rakstiska piekrišana.

2.a Ja to paredz konsorcija nolīgums, 
koordinators var noslēgt apakšlīgumus par 
administratīvām un pārvaldības darbībām 
saskaņā ar 32. panta 4. punktu.

Grozījums CA 11
25. pants

1. Netiešas darbības dalībnieki var ierosināt 
jauna dalībnieka pievienošanos vai esoša 
dalībnieka izslēgšanu.

1. Netiešas darbības dalībnieki var vienoties 
par jauna dalībnieka pievienošanos vai esoša 
dalībnieka izslēgšanu saskaņā ar 
attiecīgajiem konsorcija nolīguma 
noteikumiem.

2. Ikviena juridiska vienība, kas iesaistās jau 
uzsāktā darbībā, pievienojas piešķīruma 
nolīgumam.

2. Ikviena juridiska vienība, kas iesaistās jau 
uzsāktā darbībā, pievienojas piešķīruma 
nolīgumam un konsorcija nolīgumam.

3. Ja tas paredzēts konsorcija nolīgumā, 
koordinators var noslēgt apakšlīgumu par 
administratīvajiem un pārvaldības blakus 
uzdevumiem, kas neietekmē projekta 
stratēģisko virzienu.

3. Ja tas paredzēts piešķīruma nolīgumā, 
konsorcijs izsludina konkursu un 
nodrošina tam plašu reklāmu, izmantojot 
specializētos informācijas nesējus, jo īpaši 
Septītās pamatprogrammas tīmekļa vietnes, 
nozaru presi un brošūras, kā arī valstu 
kontaktpunktus, ko informācijai un 
atbalstam izveidojušas dalībvalstis un 
asociētās valstis.

3.a Pienākums izraudzīt juridiskās 
personas, kas pievienojas notiekošai 
darbībai, taisnīgā, pārredzamā un 
konkurētspējīgā veidā ir jānorāda 
piešķīruma nolīgumā. Šajā procedūrā 
jāņem vērā pētniecības vajadzības, un tā 
nedrīkst būt pārmērīgi dārga un prasīt 
pārāk daudz laika.

Konsorcijs izvērtē piedāvājumus atbilstīgi 
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kritērijiem, kas bija spēkā attiecībā uz 
sākotnējo darbību, un kopīgi ar 
neatkarīgiem ekspertiem, kurus konsorcijs 
iecēlis saskaņā ar attiecīgi 14. pantā un 
16. pantā izklāstītajiem principiem.
4. Konsorcijs paziņo Komisijai par visām 
izmaiņām tā dalībnieku sastāvā, un Komisija 
var pret tām iebilst 45 dienu laikā pēc 
paziņojuma veikšanas.

4. Konsorcijs paziņo Komisijai par visām 
ierosinātajām izmaiņām tā dalībnieku 
sastāvā.

Izmaiņām konsorcija sastāvā, kas saistītas 
ar ierosinājumiem veikt citas izmaiņas 
piešķīruma nolīgumā, kuras nav tieši 
saistītas ar izmaiņām konsorcija sastāvā, 
nepieciešama Komisijas rakstiska 
piekrišana.

Grozījums CA 6 b
26.a pants (jauns)

26.a pants
Datubāzes un elektroniska datu apmaiņa

Komisija veic pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dati par visām netiešajām 
darbībām, kuras finansē Septītajā 
pamatprogrammā, tiek ierakstīti un 
apstrādāti integrētās datubāzēs, izmantojot 
kopīgu datorizētu sistēmu.
Komisija veicina elektronisku datu 
apmaiņu visos priekšlikumu un piešķīrumu 
pārvaldības aspektos.

Grozījums CA 12
30. pants

1. Piešķīrumus līdzfinansē no dalībnieku 
budžeta.

1. Piešķīrumus līdzfinansē no dalībnieku 
budžeta. 

Kopienas finanšu ieguldījumus attaisnoto 
izmaksu atlīdzināšanai nevar būt darbības 
peļņas avots.

Kopienas finanšu ieguldījumus attaisnoto 
izmaksu atlīdzināšanai nevar būt darbības 
peļņas avots. 

2. Aprēķinot piešķīruma maksājumu, ņem 
vērā ieņēmumus pasākuma īstenošanas 
beigās.

2. Aprēķinot piešķīruma maksājumu, 
saskaņā ar 32. panta 5. punktu ņem vērā 
ieņēmumus pasākuma īstenošanas beigās.
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2.a Ja tie ieņēmumi no trešās personas 
attiecībā uz netiešo darbību, ko saņem un 
pārvalda viens dalībnieks, ir par precēm vai 
pakalpojumiem, kuras dod labumu visiem 
dalībniekiem vienādi, uzskata, ka izmaksas 
starp dalībniekiem jāsadala proporcionāli 
viņu attaisnotajām izmaksām.

3. Lai netiešas darbības īstenošanas laikā 
radušās izmaksas uzskatītu par attaisnotām, 
tām jāatbilst šādiem nosacījumiem:

3. Lai netiešas darbības īstenošanas laikā 
katram dalībniekam radušās izmaksas 
uzskatītu par attaisnotām, tām jāatbilst 
šādiem nosacījumiem:

(a) tām jābūt faktiskām; (a) tām jābūt faktiskām;

(b) tām jārodas darbības laikā, izņemot 
izmaksas saistībā ar gala ziņojumiem, ja tādi 
paredzēti piešķīruma nolīgumā;

(b) tām jārodas darbības laikā, izņemot 
izmaksas saistībā ar gala ziņojumiem, ja tādi 
paredzēti piešķīruma nolīgumā;

(c) tām jābūt noteiktām atbilstīgi parastajiem 
grāmatvedības un vadības principiem un 
dalībnieku praksei un izmantotām vienīgi 
nolūkā īstenot netiešās darbības mērķus un 
sasniegt tās gaidāmos rezultātus atbilstīgi 
saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes 
principiem;

(c) tām jābūt noteiktām un ir jārodas 
atbilstīgi parastajiem grāmatvedības 
principiem valstī, kurā juridiskā persona ir 
izveidota, un dalībnieku izmaksu uzskaites 
praksei, un tām jārodas vienīgi nolūkā 
īstenot netiešās darbības mērķus un sasniegt 
tās gaidāmos rezultātus;

(d) tām jābūt reģistrētām dalībnieka 
grāmatvedībā, izmaksātām, kā arī — trešās 
personas ieguldījuma gadījumā — 
reģistrētām trešās personas grāmatvedībā;

(d) tām jābūt reģistrētām dalībnieka 
grāmatvedībā, izmaksātām, kā arī — trešās 
personas ieguldījuma gadījumā — 
reģistrētām trešās personas grāmatvedībā;

(e) tajās nedrīkst būt iekļautas neattaisnotas 
izmaksas, jo īpaši skaidri nosakāmi netieši 
nodokļi, tostarp pievienotās vērtības 
nodoklis, nodevas, procentu maksājumi, 
rezerves iespējamiem turpmākiem 
zaudējumiem vai maksājumiem, izmaksas, 
kas saistītas ar kapitāla peļņu, izmaksas, kas 
deklarētas, radušās vai atlīdzinātas saistībā 
ar citu Kopienas projektu, parādi un parādu 
apkalpošanas izmaksas, pārmērīgi vai 
neapdomāti izdevumi, kā arī jebkuras citas 
izmaksas, kas neatbilst a) līdz 
d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(e) tajās nedrīkst būt iekļautas neattaisnotas 
izmaksas, jo īpaši skaidri nosakāmi netieši 
nodokļi, tostarp pievienotās vērtības 
nodoklis, ja to var saņemt atpakaļ, nodevas, 
procentu maksājumi, rezerves iespējamiem 
turpmākiem zaudējumiem vai maksājumiem, 
izmaksas, kas saistītas ar kapitāla peļņu, 
izmaksas, kas deklarētas, radušās vai 
atlīdzinātas saistībā ar citu Kopienas 
projektu, parādi un parādu apkalpošanas 
izmaksas, pārmērīgi vai neapdomāti 
izdevumi, kā arī jebkuras citas izmaksas, kas 
neatbilst a) līdz d) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkā var 
izmantot vidējās personāla izmaksas, ja tās 
atbilst dalībnieka vadības principiem un 
grāmatvedības praksei un īpaši neatšķiras 
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no faktiskajām izmaksām.

Grozījums CA 13
31. pants

Tiešās attaisnotās izmaksas un netiešās 
attaisnotās izmaksas

Tiešās un netiešās izmaksas

1. Attaisnotās izmaksas veido izmaksas, kas 
tieši saistītas ar attiecīgo darbību, še turpmāk 
„tiešās attaisnotās izmaksas”, un attiecīgā 
gadījumā izmaksas, kas nav tieši saistītas ar 
attiecīgo darbību, bet radušās tiešā saistībā 
ar darbības tiešajām attaisnotajām 
izmaksām, še turpmāk „netiešās attaisnotās 
izmaksas”.

1. Izmaksas veido izmaksas, kas tieši 
saistītas ar attiecīgo darbību, še turpmāk 
„tiešās izmaksas”, un attiecīgā gadījumā 
izmaksas, kas nav tieši saistītas ar attiecīgo 
darbību, bet radušās tiešā saistībā ar darbības 
tiešajām izmaksām, še turpmāk „netiešās 
izmaksas”.

1.a Attaisnotās izmaksas ir tiešo izmaksu 
sastāvdaļa: 
Tiešās izmaksas var būt personāla, 
komandējumu, uzturēšanās un citas īpašās 
izmaksas.
1.b Personāla izmaksas ietver atalgojumu 
un saistītas izmaksas par personālu, kuru 
tieši nodarbina dalībnieks.
Tās apmaksā saskaņā ar dalībnieka 
pierakstiem par personāla netiešajā darbībā 
faktiski izmantoto laiku.
Dalībniekam var atlīdzināt vidējās izmaksas 
vai vienības apmērus īpašām personāla 
kategorijām, ja to nosaka saskaņā ar 
izmaksu uzskaites parasto praksi.
1.c Komandējumu un uzturēšanās 
izmaksas personālam, kas piedalās 
netiešajā darbībā, aprēķina kā faktiskās 
izmaksas vai pēc vienības apmēriem, ja to 
nosaka saskaņā ar dalībnieka izmaksu 
uzskaites parasto praksi vai pamatojoties uz 
Komisijas noteiktajiem vienības apmēriem. 
1.d Citas īpašās izmaksas, tostarp 
ilglietojams aprīkojums, lietotāju maksas, 
patēriņa preces, apakšlīgumi, ir atļautas 
tikai tad, ja tās ir noteiktas piešķīruma 
nolīgumā.

2. Netiešo attaisnoto izmaksu segšanai 2. Vienoto likmi netiešo izmaksu segšanai 
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dalībnieks var izvēlēties vienotu likmi no 
viņa kopējām tiešajām attaisnotajām 
izmaksām, izņemot viņa tiešās attaisnotās 
apakšlīgumu izmaksas.

pakāpeniski samazina no 60 % kopējām 
tiešajām izmaksām pirmajos trīs gados 
(2007–2009) līdz 45% 2010.–2012. gadā un 
nosaka 30 % apmērā pēc 2012. gada; 
pirmās piemērošanas diena nosaka 
izmantojamās vienotās likmes līmeni; 
vienotā likme netiešo izmaksu segšanai 
neattiecas uz apakšlīgumu izmaksām.

3. Piešķīruma nolīgumā var paredzēt, ka 
netiešās attaisnotās izmaksas atlīdzina līdz 
noteiktam maksimālajam procentuālajam 
īpatsvaram no tiešajām attaisnotajām 
izmaksām, neiekļaujot tiešās attaisnotās 
apakšlīguma izmaksas; jo īpaši tas attiecas 
uz koordinācijas un atbalsta pasākumiem, 
un attiecīgā gadījumā — uz pasākumiem 
pētnieku sagatavošanai un profesionālajai 
izaugsmei.

Grozījums CA 14
32. pants

1. Kopienas finanšu ieguldījums pētniecības 
un tehnoloģiju attīstības pasākumos var 
sasniegt līdz 50 % no kopējām attaisnotajām 
izmaksām.

1. Kopienas finanšu ieguldījums pētniecības 
un tehnoloģiju attīstības pasākumos var 
sasniegt līdz 50 % no kopējām attaisnotajām 
izmaksām. Kosmosa un drošības pētījumu 
jomā finansējums nevar pārsniegt 75 %.

Tomēr tas var sasniegt arī līdz 75 % no 
kopējām attaisnotajām izmaksām, ja minētos 
pasākumus veic sabiedriskas organizācijas, 
vidējās un augstākās izglītības iestādes, 
pētniecības organizācijas vai MVU.

Tomēr Kopienas finanšu ieguldījums ir 
vismaz 75 % no kopējām attaisnotajām 
izmaksām, ja minētos pasākumus veic 
sabiedriskas bezpeļņas organizācijas, vidējās 
un augstākās izglītības iestādes, pētniecības 
organizācijas vai MVU.

2. Kopienas finanšu ieguldījums 
demonstrējumu pasākumos var sasniegt līdz 
50 % no kopējām attaisnotajām izmaksām.

2. Kopienas finanšu ieguldījums 
demonstrējumu pasākumos var sasniegt līdz 
50 % no kopējām attaisnotajām izmaksām.

3. Kopienas finanšu ieguldījums darbībās, 
kuru atbalstam veic koordinācijas un atbalsta 
pasākumus un pētnieku sagatavošanas un 
profesionālās izaugsmes pasākumus, var 
sasniegt līdz 100 % no kopējām 
attaisnotajām izmaksām.

3. Kopienas finanšu ieguldījums darbībās, 
kuru atbalstam veic koordinācijas un atbalsta 
pasākumus un pētnieku darbā pieņemšanas 
pasākumus saistībā ar projektu īstenošanu, 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes 
pasākumus, var sasniegt līdz 100 % no 
kopējām attaisnotajām izmaksām. 

4. Kopienas finanšu ieguldījums 
pārvaldībai, revīzijas sertifikātiem un citiem 

4. Kopienas finanšu ieguldījums pārvaldības 
darbībām (tostarp revīzijas sertifikātiem) un 
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pasākumiem, kas nav minēti 1., 2 un 
3. punktā, var sasniegt līdz 100 % no 
kopējām attaisnotajām izmaksām.

mācību pasākumiem darbībām, kas nav 
iekļautas pētnieku sagatavošanas un 
profesionālās izaugsmes, koordinācijas, 
tīklu veidošanas un izplatīšanas 
finansēšanas shēmā, var būt līdz 100 % no 
kopējām attaisnotajām izmaksām.

Pārējie pasākumi, kas minēti šā punkta 
pirmajā daļā, cita starpā ietver mācības tādos 
pasākumos, kas nav iekļauti pētnieku 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes, 
koordinācijas, tīklu veidošanas un 
izplatīšanas finansēšanas shēmā.

Pārējie pasākumi, kas minēti šā punkta 
pirmajā daļā, cita starpā ietver mācības tādos 
pasākumos, kas nav iekļauti pētnieku 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes, 
koordinācijas, tīklu veidošanas un 
izplatīšanas finansēšanas shēmā.

5. Lai noteiktu Kopienas finanšu 
ieguldījumu, šā panta 1. līdz 4. punktā 
nolūkos ņem vērā attaisnotās izmaksas, 
atskaitot no tām ieņēmumus.

5. Lai noteiktu Kopienas finanšu 
ieguldījumu, šā panta 1. līdz 4. punktā 
nolūkos ņem vērā attaisnotās izmaksas, 
atskaitot no tām ieņēmumus.

6. Netiešām darbībām, kuras pilnībā finansē, 
izmantojot vienotas likmes finansējumu vai 
vienreizējus maksājumus, attiecīgi piemēro 
1. līdz 5. punktu.

6. Netiešām darbībām, kuras pilnībā finansē, 
izmantojot vienotas likmes finansējumu vai 
vienreizējus maksājumus, attiecīgi piemēro 
1. līdz 5. punktu.

Grozījums CA 15
33. pants

Pārskats un attaisnoto izmaksu revīzija Pārskats par izmaksām
1. Komisijai iesniedz periodiskus pārskatus 
par attaisnotajām izmaksām, finanšu 
procentiem, kas iegūti no iepriekšējas 
finansēšanas, un ieņēmumiem saistībā ar 
attiecīgo netiešo darbību; attiecīgā gadījumā 
tos apliecina ar revīzijas sertifikātu 
atbilstīgi Finanšu regulai un tās 
īstenošanas noteikumiem.

1. Komisijai periodiski tiek ziņots par visām 
izmaksām, finanšu procentiem, kas iegūti no 
iepriekšējas finansēšanas, un ieņēmumiem 
saistībā ar attiecīgo netiešo darbību.

Ja saistībā ar attiecīgo pasākumu tiek 
saņemts līdzfinansējums, par to ziņo 
Komisijai un attiecīgā gadījumā apliecina 
pasākuma beigās.

Ja saistībā ar attiecīgo pasākumu tiek 
saņemts līdzfinansējums, par to ziņo 
Komisijai un attiecīgā gadījumā apliecina 
pasākuma beigās.

1.a Netiešajām darbībām, kas ilgst mazāk 
nekā divus gadus, katram dalībniekam tiek 
prasīts tikai viens revīzijas sertifikāts 
projekta beigās. Citām netiešajām 
darbībām revīzijas sertifikātu skaits vienam 
dalībniekam nekad nepārsniedz trīs 
sertifikātus.
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Dalībniekiem, kas savai dalībai netiešajā 
darbībā pieprasa Kopienas finanšu 
ieguldījumu, kas nepārsniedz EUR 25 000, 
neprasa iesniegt revīzijas sertifikātus.

2. Sabiedriskām iestādēm, pētniecības 
organizācijām un augstākās un vidējās 
izglītības iestādēm 1. punktā paredzēto 
revīzijas sertifikātu var izsniegt kompetenta 
valsts amatpersona.

2. Sabiedriskām iestādēm, pētniecības 
organizācijām un augstākās un vidējās 
izglītības iestādēm 1. punktā paredzēto 
revīzijas sertifikātu var izsniegt kompetenta 
valsts amatpersona.

2.a Revīzijas sertifikātus nepieprasa tādām 
netiešām darbībām, kuras pilnībā atlīdzina 
ar vienreizējiem vai vienotas likmes 
maksājumiem.

Grozījums Nr. 48
34. panta 4. punkta 2. apakšpunkts

Minētos periodiskos daļu maksājumus veic 
atbilstīgi kopīgas darbības programmas 
pakāpeniskas īstenošanas novērtējumam, 
nosakot pētniecības resursu un spēju 
integrāciju, ņemot vērā ar konsorciju 
saskaņotos un piešķīruma nolīgumā 
izklāstītos rādītājus.

Minētos periodiskos daļu maksājumus veic 
atbilstīgi kopīgas darbības programmas 
pakāpeniskas īstenošanas novērtējumam, 
nosakot pētniecības resursu un spēju 
integrāciju, ņemot vērā ar konsorciju 
saskaņotos un piešķīruma nolīgumā 
izklāstītos pētījuma rādītājus.

Pamatojums

Darbības rādītājiem jābūt saistītiem ar to, kā pētījums tiek veikts, nevis jāapzīmē rādītāji, kas 
speciāli izveidoti tīkla integrācijas mērījumiem; tīklu mērķis ir panākt pētniecības izcilību. 

Grozījums CA 16
37. pants

37. pants 37. pants
Ieturētās summas riska novēršanai Garantiju fonds
1. Atkarībā no riska pakāpes, kas saistās ar 
Kopienai piekritīgo summu neatgūšanu, 
Komisija var ieturēt nelielu daļu no katram 
netiešās darbības dalībniekam piešķirtā 
Kopienas finanšu ieguldījuma, lai segtu tai 
piekritīgās summas, ko nav atmaksājuši 
netiešās darbības dalībnieki, kuri nepilda 
savas saistības.

1. Septītās pamatprogrammas netiešo 
darbību dalībnieki dod ieguldījumu 
garantiju fondā, kuru pārvalda Komisija 
un kurš paredzēts tādu iespējamo finanšu 
risku segšanai, ko radījusi dažu dalībnieku 
tehnisko un/vai finanšu saistību neizpilde.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro 2. Šo garantiju fondu, kas stājas spēkā, 
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sākoties Septītajai pamatprogrammai, un 
atrodas atbilstīgā finanšu iestādē, finansē 
ar Komisijas maksājumiem, sākoties kādai 
netiešai darbībai, atbilstīgi summai, kuru 
aiztur galīgajam maksājumam, kas būtu 
izmaksājams attiecīgās netiešās darbības 
dalībniekiem.

(a) sabiedriskām iestādēm, juridiskām 
vienībām, kuru līdzdalību netiešā darbībā 
garantē dalībvalsts vai asociētā valsts, kā 
arī augstākās un vidējās izglītības 
iestādēm;

(b) dalībniekiem, kas piedalās pētnieku 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes 
atbalsta pasākumos.

Katrs (a) un (b) apakšpunktā minētais 
dalībnieks pats ir atbildīgs par saviem 
parādiem.

3. Ieturētās summas veido ieņēmumus, kas 
Septītajai pamatprogrammai piešķirti 
Finanšu regulas 18. panta 2. punkta 
nozīmē.

3. Garantiju fondā iemaksātās summas un 
visi finanšu procenti no šīm summām tiek 
piešķirti Septītajai pamatprogrammai.

4. Pamatprogrammas darbībai beidzoties, 
veic novērtējumu, lai noteiktu atlikto risku 
segšanai vajadzīgās summas. Visas 
summas, kas pārsniedz minētās, atmaksā 
pamatprogrammai, un tās veido īpašiem 
mērķiem iezīmētus ieņēmumus.

4. Ja ir pieejama atbilstīga pieņemto 
attaisnoto izmaksu summa netiešajai 
darbībai, Komisija, veicot galīgo 
maksājumu, atlīdzina 2. punktā minēto 
summu šādiem dalībniekiem:

– valsts iestādēm, juridiskām personām, 
kuru līdzdalību netiešā darbībā garantē 
dalībvalsts vai asociētā valsts, kā arī 
augstākās un vidējās izglītības iestādēm;
– dalībniekiem darbībās pētnieku 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes 
atbalstam, progresīvās pētniecības 
pasākumos, pasākumos konkrētu grupu 
labā, izņemot darbības MVU labā.
5. Pārējiem dalībniekiem Komisija atskaita 
no garantiju fonda visas summas, uz 
kurām attiecas iekasēšanas rīkojums, kurš 
nav ticis apmaksāts. Atskaitītās summas 
samazina galīgo maksājumu, ko aprēķina 
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proporcionāli atkarībā no garantiju fonda 
izlietojuma, samazinot to, lai ņemtu vērā 
garantiju fonda iegūtos finanšu procentus, 
un nepārsniedzot 1 % no Kopienas finanšu 
ieguldījuma.
6. Komisija pieņem un publicē garantiju 
fonda darbības pārvaldības procedūras, 
kuras iekļauj garantiju nolīgumā un kuras 
atbilst iepriekš minētajiem principiem.
7. Kad Septītajā pamatprogrammā ietvertās 
netiešās darbības ir īstenotas, visas 
atlikušās garantiju fonda summas 
pārskaita Septītajai pamatprogrammai un 
tās veido īpašiem mērķiem paredzētus 
līdzekļus, ja likumdevējs nepieņem citu 
lēmumu.

Grozījums CA 17
40. pants

1. Ja vairāki dalībnieki ir kopīgi veikuši 
darbu, radot jaunas zināšanas, un ja viņu 
attiecīgo darba daļu nav iespējams precīzi 
nodalīt, tad šīs jaunās zināšanas ir viņu 
kopīpašums.

1. Ja vairāki dalībnieki ir kopīgi veikuši 
darbu, radot jaunas zināšanas, un ja viņu 
attiecīgo darba daļu nav iespējams precīzi 
nodalīt, tad šīs jaunās zināšanas ir viņu 
kopīpašums.

Šādos gadījumos attiecīgie dalībnieki 
noslēdz kopīpašuma nolīgumu, kurā 
nosaka minētā kopīpašuma piešķiršanu un 
izmantošanas nosacījumus. Nolīgumam arī 
jāpārvalda zināšanu kopīpašuma tiesību 
izpilde, kurām jāpiemēro godīgi un 
saprātīgi nosacījumi un kurām jāatbilst šīs 
regulas un piešķīruma nolīguma 
noteikumiem.

2. Ja nav noslēgts kopīpašuma nolīgums 
attiecībā uz minētā kopīpašuma piešķiršanu 
un izmantošanas nosacījumiem, katrs no 
līdzīpašniekiem ir tiesīgs piešķirt trešām 
personām ekskluzīvas licences bez tiesībām 
izsniegt apakšlicences saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

2. Komisija saskaņā ar šo regulu var sniegt 
noteiktu informāciju par kopīpašuma 
tiesību nolīguma paraugu.

(a) par to iepriekš jāinformē pārējie 
līdzīpašnieki,
(b) pārējiem līdzīpašniekiem jāsaņem 
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taisnīga un saprātīga atlīdzība.
2.a Komisija saskaņā ar šo regulu var 
izstrādāt kopīpašuma tiesību nolīguma 
paraugu.

Grozījums CA 18
41. pants

1. Ja dalībnieks nodod īpašumtiesības uz 
jaunajām zināšanām, tas nodod pēctecim arī 
savas saistības, jo īpaši tās, kas attiecas uz 
piekļuves tiesību piešķiršanu, jauno 
zināšanu izplatīšanu un izmantošanu 
atbilstīgi piešķīruma nolīgumam.

1. Ja dalībnieks nodod īpašumtiesības uz 
jaunajām zināšanām, tas nodod pēctecim arī 
savas saistības, kas attiecas uz šīm 
jaunajām zināšanām, tostarp saistības 
nodot tās katram nākamajām pēctecim, 
atbilstīgi šai regulai, piešķīruma nolīgumam 
un konsorcija nolīgumam.

1.a Piekļuve jaunajām zināšanām ir arī 
dalībnieku asociētajām juridiskajām 
personām, kas veic darbu, radot šīs jaunās 
zināšanas, ja šis asociētais uzņēmums:
(a) ir reģistrēts dalībvalstī vai asociētā 
valstī;
(b) piešķir savstarpējas piekļuves tiesības 
visām iepriekšējām zināšanām, kas ir tā 
īpašumā un kas vajadzīgas, lai izmantotu 
jaunās zināšanas;
(c) pilda pienākumu ievērot 
konfidencialitāti saskaņā ar 3. pantu.

2. Atbilstīgi savam pienākumam ievērot 
konfidencialitāti dalībnieks, ja tam jānodod 
piekļuves tiesības, iepriekš par to paziņo 
citiem tās pašas netiešās darbības 
dalībniekiem, sniedzot pietiekamu 
informāciju par jauno zināšanu nākamo 
īpašnieku, lai citi dalībnieki varētu izmantot 
savas piekļuves tiesības atbilstīgi piešķīruma 
nolīgumam.

2. Dalībnieks, ja tam jānodod piekļuves 
tiesības, iepriekš par to paziņo citiem tās 
pašas netiešās darbības dalībniekiem, 
sniedzot pietiekamu informāciju par jauno 
zināšanu nākamo īpašnieku, lai citi 
dalībnieki varētu izmantot savas piekļuves 
tiesības atbilstīgi piešķīruma nolīgumam.

Tomēr citi dalībnieki, rakstiski vienojoties, 
var atteikties no savām tiesībām saņemt 
iepriekšēju individuālu paziņojumu 
gadījumos, kad viens dalībnieks nodod savas 
īpašumtiesības īpaši noteiktai trešai 
personai.

Tomēr citi dalībnieki, rakstiski vienojoties, 
var atteikties no savām tiesībām saņemt 
iepriekšēju individuālu paziņojumu 
gadījumos, kad viens dalībnieks nodod savas 
īpašumtiesības īpaši noteiktai trešai 
personai.

3. Saņemot paziņojumu saskaņā ar 
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2. punkta pirmo daļu, pārējie dalībnieki var 
iebilst pret jebkādu īpašumtiesību 
nodošanu, pamatojot to tādējādi, ka šāda 
nodošana neatgriezeniski ietekmēs viņu 
piekļuves tiesības.
Ja pārējie dalībnieki uzskatāmi parāda, ka 
viņu tiesības tiks neatgriezeniski 
ietekmētas, paredzētā nodošana nenotiek, 
līdz attiecīgie dalībnieki panāk savstarpēju 
vienošanos.
4. Attiecīgā gadījumā, iekļaujot piešķīruma 
nolīgumā papildu prasību, nosaka, ka 
Komisija iepriekš jāinformē par jebkuru 
plānotu licenču izsniegšanu vai 
īpašumtiesību nodošanu trešai personai.

4. Attiecīgā gadījumā, iekļaujot piešķīruma 
nolīgumā papildu prasību, nosaka, ka 
Komisija iepriekš jāinformē par jebkuru 
plānotu īpašumtiesību nodošanu trešai 
personai vai ekskluzīvas licences 
piešķiršanu trešai personai jauno zināšanu 
izmantošanai īpašās situācijās, kas 
noteiktas piešķīruma nolīgumā, kurā šāda 
nodošana vai ekskluzīva licence tiek 
uzskatīta par neatbilstīgu Eiropas 
ekonomikas konkurētspējas veicināšanas 
mērķim.

Grozījums Nr. 54
43. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

Ja jauno zināšanu īpašnieks neaizsargā 
savā īpašumā esošās jaunās zināšanas un 
nenodod tās citam dalībniekam saskaņā ar 
41. panta 1. un 2. punktu, nekādas 
izplatīšanas darbības nevar veikt, kamēr 
par to nav informēta Komisija.

Ja tādu jauno zināšanu īpašnieks, kuras 
var piemērot rūpnieciskiem vai 
komerciāliem nolūkiem, neaizsargā savā 
īpašumā esošās jaunās zināšanas un 
nenodod tās citam dalībniekam saskaņā ar 
41. panta 1. un 2. punktu, nekādas 
izplatīšanas darbības nevar veikt, kamēr 
par to nav informēta Komisija.

Grozījums Nr. 55
46. pants

Dalībnieki, rakstiski vienojoties, var 
noteikt, kādas iepriekš uzkrātās zināšanas 
vajadzīgas netiešai darbībai, un attiecīgā 
gadījumā liegt piekļuvi konkrētām iepriekš 
uzkrātām zināšanām.

Dalībnieki konsorcija nolīgumā var 
noteikt, kādas iepriekš uzkrātās zināšanas 
vajadzīgas netiešai darbībai, un attiecīgā 
gadījumā liegt piekļuvi konkrētām iepriekš 
uzkrātām zināšanām.
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Grozījums CA 19
49. pants

1. Vienas netiešās darbības dalībniekiem ir 
piekļuves tiesības jaunajām zināšanām, ja 
tās viņiem vajadzīgas savu jauno zināšanu 
izmantošanai.

1. Vienas netiešās darbības dalībniekiem ir 
piekļuves tiesības jaunajām zināšanām. 
Saistītām juridiskām personām ir tādas 
pašas piekļuves tiesības, ja vien piešķīruma 
nolīgumā nav skaidri norādīts citādi.

Šādas piekļuves tiesības piešķir saskaņā ar 
taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem vai 
bez atlīdzības.

Šādas piekļuves tiesības piešķir saskaņā ar 
taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem vai 
bez atlīdzības.

2. Vienas netiešās darbības dalībniekiem ir 
piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām 
zināšanām, ja tās viņiem vajadzīgas savu 
jauno zināšanu izmantošanai, ar nosacījumu, 
ka attiecīgais dalībnieks ir tiesīgs piešķirt 
piekļuves tiesības.

2. Vienas netiešās darbības dalībniekiem un 
to saistītajām juridiskajām personām ir 
piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām 
zināšanām, ja tās viņiem vajadzīgas savu 
jauno zināšanu izmantošanai, ar nosacījumu, 
ka attiecīgais dalībnieks ir tiesīgs piešķirt 
piekļuves tiesības.

Šādas piekļuves tiesības piešķir saskaņā ar 
taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem vai 
bez atlīdzības.

Šādas piekļuves tiesības piešķir saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti piešķīruma 
nolīgumā.

3. Pieprasījumu 1. un 2. punktā minēto 
piekļuves tiesību saņemšanai var iesniegt 
vienu gadu pēc kāda no šādiem notikumiem:

3. Pieprasījumu 1. un 2. punktā minēto 
piekļuves tiesību saņemšanai var iesniegt 
vienu gadu pēc netiešās darbības beigām: 
Dalībnieks, kurš izstājas no projekta 
priekšlaicīgi, var pieprasīt piekļuves 
tiesības no citiem dalībniekiem tikai vienu 
gadu pēc izstāšanās brīža pēc kāda no 
šādiem notikumiem:

(a) netiešās darbības beigas, (a) netiešās darbības beigas,

(b) attiecīgo iepriekš uzkrāto zināšanu vai 
jauno zināšanu īpašnieka līdzdalības 
izbeigšana.

(b) attiecīgo iepriekš uzkrāto zināšanu vai 
jauno zināšanu īpašnieka līdzdalības 
izbeigšana.

Tomēr attiecīgie dalībnieki var vienoties par 
citu laikposmu.

Tomēr attiecīgie dalībnieki var vienoties par 
citu laikposmu.

Grozījums Nr. 58
51. panta 1.a apakšpunkts (jauns)

1.a Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minēto kopuzņēmumu izveido, lai 
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pārvaldītu un vadītu Eiropas ieguldījumu 
starptautiskajā ITER nolīgumā, ar ko tiks 
ratificēta ITER organizācijas izveidošana, 
kā arī papildu darbības, kas saistītas ar 
ITER izveidošanu, un darbība, ko paredz 
īpašā programma, ar kuru īsteno Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Septīto 
pamatprogrammu (2007–2011) 
pētniecības un apmācības darbībām 
kodolenerģijas jomā. Visas citas šajā 
programmā paredzētās darbības 
tematiskajā jomā „kodolsintēzes 
enerģijas” īstenos un pārvaldīs atsevišķi 
no c) apakšpunktā minētā kopuzņēmuma, 
ar šādu nošķiršanu ļaujot saglabāt 
integrēto pieeju un kodolsintēzes 
asociāciju ciešu iesaistīšanos.

Pamatojums

Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d’une 
part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d’association et de l’accord 
européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen 
de la fusion qui a permis à l’Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche 
mondiale dans ce domaine et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la 
Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la 
mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d’une Entreprise Commune 
européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera 
l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER.

Grozījums Nr. 59
53. panta 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisija izstrādā šīs regulas starpposma 
novērtējumu ne vēlāk kā 2010. gadā un 
vajadzības gadījumā sniedz grozījumu 
priekšlikumus.
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PASKAIDROJUMS

Padomes Regulas (Euratom) priekšlikums, kas paredz noteikumus par uzņēmumu, pētniecības 
centru un universitāšu dalību Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas 
darbībās un par pētniecības rezultātu izplatīšanu, attiecīgos gadījumos ir identisks ar 
priekšlikumu regulai par dalību “parastās” Septītās pamatprogrammas īstenošanā.

Noteikumiem par dalību Euratom Septītajā pamatprogrammā ir dažas īpatnības, tostarp 
attiecībā uz veidu, kādā pētniecība tiek veikta kontrolētas kodolsintēzes jomā. 

Referente apzinās vajadzību sagatavot tekstu, kas identisks ar galveno regulu attiecībā uz 
vispārīgo procedūru darbību, un pārsvarā piekrīt referenta nostājai par noteikumiem dalībai 
parastajā Septītajā pamatprogrammā, tostarp par šīs programmas būtisko nozīmi un par 
vajadzību saistošos noteikumus vienkāršot un padarīt elastīgākus, lai tos varētu īstenot 
efektīvi un pārredzami. Referente pauž arī nožēlu par niecīgo paredzētā budžeta apjomu 
(tomēr nevēloties aplūkot privātā sektora un valdību ieguldījumu trūkumu valstu pētniecībā). 
Visbeidzot, viņa piekrīt, ka gadījumā, ja šie uzdevumi un problēmas netiks atrisināti, ir ļoti 
iespējams, ka novatorisku projektu autori finansējumu meklēs citur. 

Tāpēc referentei liekas konsekventi pieņemt lielāko daļu grozījumu, ko referents iesniedza par 
parastās Septītās pamatprogrammas dalības noteikumiem.

Papildus dažiem grozījumiem, kurus referente vēlējās iesniegt par Septītās pamatprogrammas 
pamattekstu, tostarp par ekspertu iecelšanu, konfidencialitāti, īpašumtiesībām un zināšanu 
nodošanu, ir iesniegta arī virkne specifisku grozījumu par Euratom Septīto pamatprogrammu. 
Galvenais mērķis ir, izmantojot asociācijas līgumus un Eiropas Kodolsintēzes attīstības 
nolīgumu (EFDA), nodrošināt nepārtrauktību Eiropas kodolsintēzes finansēšanas 
pasākumiem, kas ļāvuši Eiropas Savienībai šīs jomas pētniecībā iegūt vadošo lomu pasaulē un 
ir paraugs Eiropas Pētniecības telpā. Attiecīgais pants ietver jaunus elementus mehānismam, 
kas ļaus īstenot ITER projektu, tostarp izveidot Eiropas kopuzņēmumu, kas pazīstams kā ELE 
(Eiropas Juridiskā persona) un kas ir būtiska struktūra, lai nodrošinātu koordinēšanu ar 
starptautisko juridisko personu, kas atbildīga par ITER projekta darbību.

Nobeigumā šķiet pareizi uzsvērt šo divu pamatprogrammu nozīmību, lai ļautu Eiropas 
Savienībai efektīvāk organizēt pētniecību, un šajā sakarā dalības noteikumi ir būtisks 
elements.

Visbeidzot, attiecībā uz tematisko jomu “kodolsintēzes enerģijas pētījumi” šie dalības 
noteikumi, kas nedaudz grozīti, pamatojoties uz referentes ieteikumiem, šķiet, veicina 
izvirzītos mērķus: sniegt prioritāru atbalstu pētniecības pasākumiem, kas jāīsteno saistībā ar 
ITER projektu, kā arī finansēt citus pasākumus, kas Eiropas kodolsintēzes kopienā jau agrāk 
identificēti kā prioritāri; Eiropas līmenī izveidot efektīvu mehānismu, kas spētu nodrošināt 
Eiropas Savienībai pilnīgu dalību ITER projektā un nodrošināt nepieciešamo finansiālo 
atbalstu rezerves programmai kodolsintēzes jomā.


