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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas (KTI) ir ieviestas Septītajā pamatprogrammā kā jauns veids, 
lai īstenotu publiskā un privātā sektora partnerības izveidi pētniecībā Eiropas līmenī. KTI 
galvenokārt rodas Eiropas Tehnoloģiju platformu (ETP) darba rezultātā. Nedaudzos 
gadījumos ETP ir sasniegušas tik plašu mērogu un darbības jomu, ka tām būs jāmobilizē 
ievērojami publiskā un privātā sektora ieguldījumi, kā arī nozīmīgi pētniecības resursi, lai tās 
varētu īstenot Stratēģisko pētniecības programmu svarīgās pozīcijas. KTI tiek ierosinātas kā 
efektīvs līdzeklis, lai apmierinātu šo nedaudzo ETP vajadzības.

Īpašajā programmā „Sadarbība” ir norādītas sešas jomas, kurās KTI varētu būt īpaši svarīgas:
ūdeņradis un kurināmā elementi, aeronautika un gaisa transports, novatoriskas zāles, iegultās 
datorsistēmas, nanoelektronika, kā arī vides un drošības globālais monitorings (VDGM).

Kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH) iecerētais kopuzņēmums, kas izriet no Ūdeņraža 
un kurināmā elementu tehnoloģiju platformas (HFP) darba, veicina Vides tehnoloģiju rīcības 
plāna (VTRP) īstenošanu, kā paredzēts Komisijas Paziņojumā COM(2004)38, kurā šī 
tehnoloģiju platforma ir minēta kā viena no VTRP prioritārajiem pasākumiem.

Kurināmā elementi ir īpaši efektīvi enerģijas pārveidotāji, kas var būtiski samazināt gan 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan piesārņojumu un darbojas ļoti klusu. Tie ļauj dažādot 
enerģijas bilanci, jo var darboties gan ar ūdeņradi, gan citiem kurināmā veidiem, piemēram, 
dabasgāzi, etanolu un metanolu.

Sākot izmantot ūdeņradi kā elastīgu enerģijas nesēju, ir iespējams uzlabot energoapgādes 
drošību un stabilizēt enerģijas cenas, jo to var ražot no jebkura primārā enerģijas avota, un 
tādējādi iespējams dažādot transportam paredzēto degvielu, ko patlaban 98 % gadījumu ražo 
no naftas. To var izmantot kurināmā elementos vai sadedzināt, lai ražotu siltumu vai darbinātu 
turbīnas vai iekšdedzes dzinējus, iegūstot dzinējspēku un elektroenerģiju. Ūdeņradi var 
izmantot arī enerģijas uzkrāšanai. Piemēram, ja saražotais atjaunojamās elektroenerģijas 
daudzums ir lielāks par pieprasījumu, enerģijas pārpalikumu var izmantot, lai ražotu ūdeņradi 
elektrolīzes procesā, tādējādi veicinot atjaunojamās elektroenerģijas integrāciju enerģijas 
tirgū.

Pašreizējais Komisijas priekšlikums attiecas uz FCH kopuzņēmuma izveidi saskaņā ar 
Līguma 171. pantu. Kopuzņēmums ir jāuzskata par Kopienas iestādi un jāizveido laika 
posmam līdz 2017. gada 31. decembrim. Tas atradīsies Briselē, Beļģijā.

Finansiālā ietekme

Budžeta novērtējums liecina, ka Kopienas maksimālie izdevumi kopuzņēmuma pastāvēšanas 
sākotnējā posmā (līdz 2017. gadam) būs EUR 470 miljoni, kas būs jāpiešķir līdz Septītās
pamatprogrammas budžeta izpildei 2013. gada 31. decembrī. Sākuma kopsumma EUR 30 
miljonu apmērā jāpiešķir 2008. gadā; no tiem EUR 28,1 miljons operatīviem izdevumiem un 
EUR 1,9 miljoni administratīviem izdevumiem.
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Pētniecības pasākumus kopīgi finansē Kopiena, Nozares grupa un iesaistītās universitātes, 
sabiedriskie pētniecības centri utt.; Kopienas ieguldījums projektos tiek veikts naudā, un 
dalībnieku ieguldījums tiek veikts natūrā.

Sākotnēji Eiropas Kopienai un Nozares grupai vienlīdzīgās daļās (50/50) naudā jāsedz FCH
kopuzņēmuma kārtējās izmaksas. Ja tiek izveidota Pētniecības grupa, kas pievienojas FCH
kopuzņēmumam, tai ir viena vieta Valdē, un tā sedz 1/12 daļu no kārtējām izmaksām.

Kopienas ieguldījums tiks nodrošināts no šādām Septītās pamatprogrammas Īpašās 
programmas „Sadarbība” budžeta pozīcijām: „Enerģētika”, „Nanozinātne”, 
„Nanotehnoloģijas”, „Materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, „Transports” (arī 
Aeronautika)” un „Vide” (arī Klimata izmaiņas) Pētniecības ģenerāldirektorātā un 
„Transports” Transporta un enerģētikas ģenerāldirektorātā. Acīmredzot piešķīrumi FCH
kopuzņēmumam darbības veikšanai jāsaglabā atsevišķi kā individuāli posteņi šajos Septītās 
pamatprogrammas budžeta pantos, jo citos, izņemot iepriekšējos, COM priekšlikumos par 
kopuzņēmumu izveidošanu FCH kopuzņēmums nav iecerējis izveidot atsevišķu budžeta 
pozīciju kopuzņēmuma „darbības” izdevumiem. Ir minēta tikai atsevišķa pozīcija 
administratīviem izdevumiem (08 01 04 20).

COM priekšlikumā ir šāds izdevumu izklāsts:

miljonos EUR (3 zīmes aiz komata)
Iedaļa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kopā

Darbības izdevumi
Saistības
Saistību apropriācijas 
(SA)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Maksājumu 
apropriācijas (MA)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Pamatsummā ietvertie administratīvie izdevumi
Tehniskais un 
administratīvais atbalsts 
(nedif.) Personāla 
izmaksas + 50 %

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

PPAAMMAATTSSUUMMMMAASS KKOOPPAAPPJJOOMMSS
Saistību apropriācijas a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Maksājumu 
apropriācijas

b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Novērtējums

Atzinuma sagatavotājas grozījumu pamatā galvenokārt ir divi apsvērumi.

1) Kopuzņēmums ir izveidots sākotnējam periodam, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī (to 
var pat pagarināt), bet daudzgadu finanšu shēma (DFS) aptver tikai periodu līdz 2013. gadam.
Tādēļ ikviens Kopienas finansējuma pieprasījums FCH kopuzņēmumam pēc 2013. gada ir no 
jauna jāvērtē sarunu gaitā par jaunu finanšu programmu.
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Kas attiecas uz pašreizējo periodu, lai gan priekšlikums ietilpst 1.a izdevumu kategorijā ar tās 
samazinātajām rezervēm, tas ir savienojams ar DFS, jo nepieciešamais ES ieguldījums tiek 
ņemts no Septītās pamatprogrammas un kā tāds jau ir ietverts Komisijas finanšu plānojumā.

Tomēr atzinuma sagatavotāja vēlētos uzsvērt, ka nevar noteikt finanšu saistības laikam pēc 
pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas darbības beigām (1., 2., 6., un 10. grozījums).

2) Pēc analoģijas ar sarunām par ITER kopuzņēmumu 2007. gada sākumā, kuras beidzās ar 
2007. gada 7. marta trīspusējās sarunās panāktajiem secinājumiem, FCH kopuzņēmums ir 
jāuzskata par aģentūru Finanšu regulas 185. panta nozīmē, un tāpēc par tās finansēšanu ir 
jāsaņem budžeta iestādes piekrišana (3.–5., 7.–9. un 11.–16. grozījums).

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a Uzskata, ka likumdošanas 
priekšlikumā norādītajai atsauces summai 
jāatbilst pašreizējās daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) 2007.-2013. gadam 1.a 
izdevumu kategorijas maksimālajam 
apjomam un 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma 47. punkta noteikumiem;  
norāda, ka, nosakot finansējumu laikam 
pēc 2013. gada, jāņem vērā sarunas par 
nākamo finanšu shēmu; 

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b norāda, ka Budžeta komitejas 
atzinums nemazina 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma 47. punktā noteiktās 
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procedūras rezultātu nozīmi, kas attiecas 
uz kopuzņēmuma izveidi kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā;  

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a un 1.b atsauces (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. 
jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 
1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam1 (Finanšu regulu)1, un jo īpaši 
tās 185. pantu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību2, un jo īpaši tā 
47. pantu,

________________________________
1OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi 
izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 
27.12.2007., 9. lpp.). 
2 OV C 139, 14.6.2006, .1. lpp

Pamatojums

Ņemot vērā triju iestāžu 2007. gada 7. marta secinājumus par ITER kopuzņēmumu, pēc 
analoģijas arī FCH kopuzņēmums Iestāžu nolīguma 47. punkta īstenošanas nolūkā ir 
jāuzskata par Kopienas aģentūru. Tas ir jāatspoguļo juridiskajos pamatos, uz ko ir atsauces 
šajā regulā.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) FCH kopuzņēmumam ir jābūt 
Kopienas izveidotai struktūrai, un Eiropas 
Parlamentam pēc Padomes ieteikuma ir 
jāpiešķir apstiprinājums par tā budžeta 
izpildi. Tomēr jāņem vērā arī specifika, 
kas saistīta ar to, ka KTI ir publiskā un 
privātā sektora partnerība un jo īpaši ar 
privātā sektora ieguldījumiem tā budžetā.

(15) FCH kopuzņēmumam ir jābūt 
Kopienas izveidotai struktūrai, un Eiropas 
Parlamentam, ņemot vērā Padomes 
ieteikumu, ir jāpiešķir apstiprinājums par 
tā budžeta izpildi.

Pamatojums

Ņemot vērā triju iestāžu 2007. gada 7. marta secinājumus par ITER kopuzņēmumu, Eiropas 
Parlamentam ir jābūt pilnīgām beznosacījumu tiesībām apstiprināt FCH kopuzņēmuma 
budžeta izpildi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) FCH kopuzņēmumam, iepriekš 
apspriežoties ar Komisiju, jāpieņem īpaši 
finanšu noteikumi, pamatojoties uz
principiem, kuri noteikti Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam.  Pieņemot minētos 
noteikumus, jāņem vērā kopuzņēmuma 
īpašās darbības vajadzības, kas jo īpaši 
izriet no nepieciešamības apvienot 
Kopienas un privāto finansējumu.

(16) Finanšu noteikumos, ko piemēro 
FCH kopuzņēmumam, nedrīkst būt 
atkāpes no Komisijas 2002. gada 
23. decembra Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu 
regulu struktūrām, kas minētas 
185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam1, ja vien šādas 
atkāpes nav saistītas ar īpašām darbības 
vajadzībām, kas jo īpaši izriet no 
nepieciešamības apvienot Kopienas un 
privāto finansējumu Pieņemot jebkādus 
noteikumus, ar kuriem atkāpjas no 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ir 
vajadzīga iepriekšējā Komisijas 
piekrišana. Par šādām atkāpēm jāinformē 
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budžeta lēmējiestāde.
1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp., kļūdu labojums 
OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.

Pamatojums

Atkāpēm no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 jābūt minimālām. Kopuzņēmumam ir 
pārliecinoši jāpierāda, ka atkāpe ir vienīgais veids, kā nodrošināt tā pienācīgu darbību 
atbilstīgi regulai, ar kuru tas izveidots.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu „Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” (turpmāk tekstā — „KTI”), ar 
šo izveido kopuzņēmumu (turpmāk tekstā 
— „FCH kopuzņēmums”) Līguma 
171. panta nozīmē uz laikposmu, kas 
beidzas 2017. gada 31. decembrī. Minēto 
laikposmu var pagarināt, pārskatot šo 
regulu.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu „Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” (turpmāk tekstā — „KTI”), ar 
šo izveido kopuzņēmumu (turpmāk tekstā 
— „FCH kopuzņēmums”) Līguma 
171. panta nozīmē uz laikposmu, kas 
beidzas 2017. gada 31. decembrī. Minēto 
laikposmu var pagarināt, pārskatot šo 
regulu. FCH kopuzņēmums ir iestāde, kas 
izveidota saskaņā ar Finanšu regulas 185. 
pantu un 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma 47. punktu.

Pamatojums

Sk. atsauču grozījumus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. FCH kopuzņēmuma finanšu 
noteikumus izstrādā, pamatojoties uz 
Regulā (EK) Nr. 1605/2002 noteiktajiem 
principiem. FCH kopuzņēmums, saņemot 

Finanšu noteikumos, ko piemēro FCH 
kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja 
vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām 
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iepriekšēju Komisijas piekrišanu, var 
atkāpties no Regulas Nr. 1605/2002, ja tas 
ir nepieciešams tā īpašo darbības 
vajadzību dēļ.

darbības vajadzībām un ir saņemta 
iepriekšējā Komisijas piekrišana. Par 
šādām atkāpēm jāinformē budžeta 
lēmējiestāde.

Pamatojums

Sk. 16. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas Parlaments pēc Padomes 
ieteikuma dod apstiprinājumu par FCH 
kopuzņēmuma budžeta izpildi, ievērojot 
FCH kopuzņēmuma finanšu noteikumos 
paredzēto procedūru.

4. Eiropas Parlaments, ņemot vērā
Padomes ieteikumu, dod apstiprinājumu 
par FCH kopuzņēmuma budžeta izpildi.

Pamatojums

Sk. 15. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starp FCH kopuzņēmumu un Beļģiju 
noslēdz uzņemšanas valsts nolīgumu par 
biroja izvietošanu, privilēģijām un 
neaizskaramību un citu atbalstu, ko 
Beļģijai jāsniedz FCH kopuzņēmumam.

Starp FCH kopuzņēmumu un Beļģiju 
noslēdz uzņemšanas valsts nolīgumu par 
uzņēmējvalsts palīdzību saistībā ar biroja 
izvietošanu, privilēģijām un 
neaizskaramību un citu atbalstu, ko 
Beļģijai jāsniedz FCH kopuzņēmumam.

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka ikvienas aģentūras vai līdzīgas Kopienas iestādes uzņēmējai valstij ir 
jāsniedz nepieciešamais finanšu un cita veida atbalsts, lai sekmētu Kopienas iestādes 
izveidošanu un darbību.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
Pielikuma I.1 panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. FCH kopuzņēmumu uzskata par 
nodibinātu dienā, kad šo regulu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz 
sākotnējo laikposmu līdz 2017. gada 
31. decembrim..

3. FCH kopuzņēmumu uzskata par 
nodibinātu dienā, kad šo regulu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz 
sākotnējo laikposmu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Tā ir iestāde, kas izveidota 
saskaņā ar Finanšu regulas 185. pantu 
un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
47. punktu.

Pamatojums

Sk. atsauču grozījumus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
Pielikuma I.5 panta 15. punkta 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pamato un apstiprina visas atkāpes no
FCH kopuzņēmuma finanšu noteikumiem 
saskaņā ar 8. pantu;

– pēc apspriešanās ar Komisiju apstiprina 
FCH kopuzņēmuma finanšu noteikumiem 
saskaņā ar 8. pantu;

Pamatojums

Sk. 16. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
Pielikuma I.5 panta 15. punkta 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pamato jebkādu vēlmi atkāpties no 
Regulas (EK, Euratom) 2343/2002 
noteikumiem, pēc iepriekšējas atļaujas 
saņemšanas no Komisijas apstiprina 
atkāpes un informē Komisiju un budžeta 
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lēmējiestādi par visām pieņemtajām 
atkāpēm;

Pamatojums

Sk. 16. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikuma I.11 panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. FCH kopuzņēmuma finanšu 
noteikumus izstrādā, pamatojoties uz 
Regulā (EK) Nr. 1605/2002 noteiktajiem 
principiem. FCH kopuzņēmums, saņemot 
iepriekšēju Komisijas piekrišanu, var 
atkāpties no Regulas Nr. 1605/2002, ja tas 
ir nepieciešams tā īpašo darbības 
vajadzību dēļ.

1. Finanšu noteikumos, ko piemēro FCH 
kopuzņēmumam, nedrīkst būt atkāpes no 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ja 
vien šādas atkāpes nav saistītas ar īpašām 
darbības vajadzībām. Pieņemot jebkādus 
noteikumus, ar kuriem atkāpjas no 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, ir 
vajadzīga iepriekšējā Komisijas 
piekrišana. Par šādām atkāpēm jāinformē 
budžeta lēmējiestāde.

Pamatojums

Sk. 16. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
Pielikuma I.14 panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu 
gada beigām kopuzņēmuma provizoriskos 
finanšu pārskatus iesniedz Komisijai un 
Eiropas Kopienu Revīzijas palātai 
(turpmāk tekstā — „Revīzijas palāta”).
Revīzijas palāta līdz 15. jūnijam pēc katra 
finanšu gada beigām izstrādā savus 
apsvērumus par kopuzņēmuma 
provizoriskajiem finanšu pārskatiem. Gada 
finanšu pārskatus par finanšu gadu 

5. Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu 
gada beigām kopuzņēmuma provizoriskos 
finanšu pārskatus iesniedz Komisijai un 
Eiropas Kopienu Revīzijas palātai 
(turpmāk tekstā — „Revīzijas palāta”).
Revīzijas palāta līdz 15. jūnijam pēc katra 
finanšu gada beigām izstrādā savus 
apsvērumus par kopuzņēmuma 
provizoriskajiem finanšu pārskatiem.  Gada 
finanšu pārskatus par finanšu gadu 
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nākamajā gadā nosūta Komisijas 
grāmatvedim, ievērojot Finanšu 
pamatregulā noteiktos termiņus, lai 
Komisijas grāmatvedis varētu tos 
konsolidēt ar EK gada pārskatiem.
Kopuzņēmuma gada finanšu pārskati 
jāsagatavo un jārevidē atbilstīgi Komisijas 
grāmatveža pieņemtajiem EK 
Grāmatvedības noteikumiem.

nākamajā gadā nosūta Komisijas 
grāmatvedim, ievērojot Finanšu 
pamatregulā noteiktos termiņus, lai 
Komisijas grāmatvedis varētu tos 
konsolidēt ar EK gada pārskatiem. Gada 
finanšu pārskatus un bilanci par 
iepriekšējo gadu iesniedz Revīzijas 
palātai. Kopuzņēmuma gada finanšu 
pārskati jāsagatavo un jārevidē atbilstīgi 
Komisijas grāmatveža pieņemtajiem EK 
Grāmatvedības noteikumiem.

Pamatojums

Gada finanšu pārskati un bilance informācijas nolūkā jāiesniedz abām budžeta 
lēmējiestādēm.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
Pielikuma I.14 panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Parlaments pēc Padomes 
ieteikuma dod apstiprinājumu par FCH 
kopuzņēmuma budžeta izpildi, ievērojot 
FCH kopuzņēmuma finanšu noteikumos 
paredzēto procedūru.

6. Eiropas Parlaments, ņemot vērā
Padomes ieteikumu, dod apstiprinājumu 
par FCH kopuzņēmuma budžeta izpildi, 
ievērojot procedūru, kurai ir jābūt 
iekļautai FCH kopuzņēmuma finanšu 
noteikumos.

Pamatojums

Sk. 15. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Pielikuma I.16 panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personāla resursus nosaka 
personālsastāva plānā, kas jānorāda gada 
budžetā.

1. Personāla resursus nosaka 
personālsastāva plānā, kas jānorāda gada 
budžetā, un Komisijai tas jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei kopā 
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ar Eiropas Savienības provizorisko 
budžeta projektu.

Pamatojums

Līdzīgi kā tas notiek ar jau izveidotiem kopuzņēmumiem, Komisijai jāpublicē FCH 
kopuzņēmuma personālsastāva plāns kopā ar PBP.
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