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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2003/76/EK, ar ko nosaka 

pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam 

pievienoto Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda 

pētniecības fondu 

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP)) 

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14532/2017), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar 2. panta pirmo 

daļu Protokolā (Nr. 37) par EOTK līguma izbeigšanās finansiālajām sekām un par 

Eiropas Ogļu un tērauda pētniecības fondu, kas pievienots Līgumam par Eiropas 

Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (C8-0444/2017), 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A8-0034/2018), 

1. sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

Ogļu un tērauda pētniecības fonds (OTPF), kas tika izveidots, izbeidzoties Eiropas Ogļu un 

tērauda kopienas (EOTK) dibināšanas līgumam, ir paredzēts, lai finansētu pētniecības 

pasākumus minētajās nozarēs, attiecīgi 72,8 % apmērā tērauda nozarē un 27,2 % apmērā ogļu 

nozarē1. Šos pasākumus finansē, izmantojot zema riska finanšu ieguldījumus, ko pārvalda 

Komisija. Tomēr, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas noteikto monetāro politiku, šo 

ieguldījumu vērtība ievērojami samazinās. Līdz ar to tiek paredzēts, ka OTPF programmas 

2018. gada finansējums būs apmēram EUR 27 miljoni, proti, par EUR 19 miljoniem mazāks 

nekā 2017. gadā. Saskaņā ar Komisijas prognozēm šai summai būtu jāsamazinās vēl vairāk un 

2019. gadā tā būs EUR 14–18 miljoni. 

 

Komisijas lēmuma priekšlikuma2 mērķis ir atļaut izmantot visas OTPF programmā kopš 

2003. gada atceltās saistības. Komisija novērtē, ka potenciālie ieguvumi no šādas atkārtotas 

izmantošanas būtu EUR 40,3 miljoni. Priekšlikuma pieņemšana ļautu Komisijai arī papildināt 

OTPF programmas 2018. gada finansējumu, lai tas sasniegtu EUR 40 miljonus, un atlikušās 

apropriācijas izmantot 2019. gada finansējumam. 

 

Padome3 ir vadījusies no Komisijas priekšlikuma, vienīgais nozīmīgais izņēmums ir datums, no 

kura tiktu darītas pieejamas atceltās saistības. Šis ir tehnisks pielāgojums, jo Padome uzskata, 

ka atgūstamie līdzekļi ir pieejami, sākot no EOTK līguma beigu dienas, proti, 2002. gada 

24. jūlija; savukārt Komisija uzskata, ka līdzekļi tiek darīti pieejami, sākot no spēkā esošās 

regulas publicēšanas, t. i., 2003. gada 6. februāra. 

Ietekme uz budžetu 

Šis ir pārejas pasākums. Priekšlikuma mērķis ir tikai kompensēt ienesīguma zaudējumus 

laikposmā no 2018. līdz 2020. gadam un nodrošināt pietiekamu finansējumu minētajām 

nozarēm. Turklāt šim pasākumam nebūs ietekmes uz budžetu, jo fonds neietilpst Eiropas 

Savienības budžetā un fonda sākotnējā kapitalizācija paliek nemainīga. 

 

Tomēr, pat ja šķiet, ka finansējums līdz 2020. gadam ir nodrošināts, Komisijai būtu jāatrod 

veidi, kā nodrošināt finansējumu šīm nozarēm pēc minētā datuma, neapdraudot budžeta 

elastību ne pašreiz spēkā esošajā, ne nākamajās daudzgadu finanšu shēmās. 

Saskaņošana ar Finanšu regulu 

                                                 
1 Padomes 2003. gada 1. februāra Lēmuma, ar ko nosaka pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas 

dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības 

fondu (2003)76/EK), 3. panta 2. punkts. 
2 COM(2017) 452 final, 25.08.2017., priekšlikums Padomes lēmumam par grozījumiem Lēmumā 2003/76/EK, ar 

ko nosaka pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto 

Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu. 
3 Padomes dokuments 13451/17 (19.10.2017.): Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 

2003/76/EK, ar ko nosaka pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam 

pievienoto Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu. 
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Kopš 2003. gada 4. panta 5. punkta noteikumi tiek piemēroti kā lex specialis salīdzinājumā ar 

Finanšu regulu un tādējādi nozīmē atkāpi no tās. Līdz šim atceltās summas, kā arī nepamatoti 

izmaksātu summu atmaksājumi nonāca atpakaļ EOTK aktīvos un netika ne darīti pieejami, ne 

automātiski pārnesti uz OTPF programmas vispārējo budžetu. 

 

Ar ierosināto 4. panta 4. punkta grozījumu tiktu piemēroti Finanšu regulas noteikumi par 

nepamatoti izmaksātu summu atmaksāšanu. Turklāt 4. panta 5. punkta grozījums ir saskaņā ar 

nesen panākto politisko vienošanos par Finanšu regulas pārskatīšanu (nākamās Finanšu regulas 

14. panta 4. punkts), jo atceltās summas būs no jauna pieejamas tām pašām programmām. 

Tādējādi pēc pārskatīšanas Padomes Lēmums 2003/76/EK būs saskaņā ar Finanšu regulu. Tas 

vienkāršos un precizēs OTPF vietu starp dažādiem budžeta resursiem. 

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanas mērķi 

OTPF programma ir paredzēta, lai atbalstītu pētniecību ogļu un tērauda nozarēs ar mērķi ieviest 

jauninājumus un nodrošināt šo nozaru konkurētspēju. Projekti attiecas uz ražošanas procesiem, 

resursu izmantošanu un pārveidi un darba drošību, kā arī vides aizsardzību un to oglekļa 

dioksīda (CO2) emisiju samazināšanu, ko rada ogļu izmantošana un tērauda ražošana. 

 

Attiecībā uz šo pēdējo aspektu ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta 

gāzu emisijas par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un ievērot COP 21 pieņemto 

Parīzes nolīgumu. Pavisam nesen “Vienas planētas samitā” vairākas lielās bankas un 

apdrošināšanas uzņēmumi paziņoja par savu apņemšanos mazināt un galu galā izbeigt 

investīcijas fosilajā kurināmajā, jo īpaši oglēs. 

 

Šajā sakarā ir vietā pieminēt dažus projektus, kas apliecina no OTPF sniegtā līdzfinansējuma 

pozitīvo ietekmi uz vidi: 

 ULCOS (tērauds): tas ir lielākais pētniecības projekts, kas jebkad īstenots tērauda 

rūpniecībā pasaulē. Tas apvieno konsorciju, kurā piedalās 48 universitātes, pētniecības 

institūti un nozares partneri, lai veiktu inovatīvu pētniecību ar mērķi samazināt oglekļa 

emisijas, ko rada tērauda rūpniecība. Projektā ir radušās vairākas koncepcijas, tostarp 

domnas gāzes pārstrāde. Šī tehnoloģija ļauj likvidēt CO2 un pārstrādāt oglekļa 

monoksīdu (CO) tieši domnas krāsnī, tādējādi, iespējams, vairāk nekā uz pusi samazinot 

pašreizējās emisijas no domnām. Patlaban HISARNA ir ULCOS visnozīmīgākā daļa; 

 PROMS un EAF-PROMS (tērauds): šie divi projekti ir ļāvuši pētniekiem izstrādāt īpaši 

izturīgu tērauda sakausējumu, kuram ir augsta noturība pret deformācijām. Šie 

sakausējumi izraisa īpašu interesi automobiļu ražotājos, jo tie ļauj samazināt automobiļu 

svaru (pateicoties plānākām loksnēm) un tādējādi samazināt arī šo automobiļu degvielas 

patēriņu un oglekļa emisijas, vienlaikus saglabājot izturību, kas garantē pasažieru 

drošību; 

 COALBYPRO (ogles): ogļu pelni satur piemaisījumus, kas var piesārņot vidi, ja tos īpaši 

nekontrolē. Šā projekta mērķis ir atkārtoti izmantot pelnus kā CO2 uztveršanas un 

uzglabāšanas materiālu, pateicoties šo pelnu minerālai karbonizācijai. Tiks pētīta arī 
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iespēja uztvert CO2 zeolītos. Galīgais mērķis ir kontrolēt akmeņogļu raktuvju ietekmi uz 

vidi pēc to slēgšanas; 

 MERCURYCAP (ogles): šis projekts ir palīdzējis rast divus jaunus risinājumus 

dzīvsudraba emisiju uztveršanai no ogļu spēkstacijām: izstrādāt daudzsološus 

absorbējošus un cita veida materiālus, kas darbojas kā oksidācijas katalizatori. Pētījumi 

ir devuši nozīmīgus rezultātus: vairāki absorbējoši un cita veida materiāli ir uzrādījuši 

labu dzīvsudraba saistīšanas spēju. 

Nozīmīgākie nākotnes projekti tīrai un konkurētspējīgai Eiropas tērauda nozarei 

Ņemot vērā P. Lamy ziņojumu (LAB-FAB-APP)1 un priekšlikumu par “uzdevumu tērauda 

nozarē”, Parlaments pilnībā atbalsta pieeju, kas veicina tīru un konkurētspējīgu Eiropas tērauda 

nozari. Ir nepieciešams kvalitatīvs lēciens, lai līdz 2025. gadam sagatavotu konkrētu projektu 

tērauda ražošanai bez CO2 emisijas. Šajā sakarā ir jāiesaista visi nozares dalībnieki, un 

Parlaments nodrošinās, ka šai iniciatīvai jaunajā pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 

(FP9) būs paredzēta attiecīga summa.  Šajā nolūkā plaša Eiropas mēroga publiskā un privātā 

sektora partnerība dotu iespēju izstrādāt tehnoloģiskus risinājumus tērauda ražošanas nozarē, 

lai novērstu CO2 emisijas (izmantojot elektrību un ūdeņradi) vai tās ievērojami samazinātu 

(izmantojot procesu integrāciju, biorūpniecības metodes, pārstrādi, CO2 uztveršanu un 

uzglabāšanu). 

Secinājums 

Padomes Lēmuma 2003/76/EK pārskatīšana, kas neietekmē budžetu, dotu iespēju ne tikai 

saskaņot OTPF ar Finanšu regulu, bet arī rast līdzekļus, kas vajadzīgi inovatīvu projektu 

finansēšanai. Pētniecības projektiem no fonda tiek piešķirti vidēji EUR 55 miljoni gadā. Ja šī 

summa netiktu nodrošināta, ļoti iespējams, ka tiktu finansēts uz pusi mazāk projektu. 

 

OTPF ir daudz mērķu, un tas nodrošina attiecīgo nozaru konkurētspēju ar inovācijas palīdzību, 

saglabā darbvietas ģeogrāfiskajos apgabalos, kas bieži vien ir nonākuši grūtībās, un palīdz 

samazināt šo nozaru radītās CO2 un citu piesārņotāju emisijas. 

 

Ņemot vērā veiksmīgos rezultātus, kas sasniegti no OTPF līdzfinansētajos projektos, ir ļoti 

vēlams turpināt sniegt atbalstu no šī fonda. Parlaments ir gatavs iesaistīties stratēģisku pārdomu 

procesā par to, kā nodrošināt turpmāku finansējumu, un, ja nepieciešams, aktīvāku EOTK 

līdzekļu pārvaldību, vai pat daļu no šiem līdzekļiem izmantot, lai sāktu nozīmīgus projektus 

tīrai un konkurētspējīgai Eiropas tērauda nozarei. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf 
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