
AM\712990LV.doc PE402.922v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2007/0211(CNS)

14.3.2008

GROZĪJUMI Nr.
34 - 45

Ziņojuma projekts
Pia Elda Locatelli
(PE402.530v01-00)

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā

Regulas priekšlikums
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))



PE402.922v01-00 2/10 AM\712990LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\712990LV.doc 3/10 PE402.922v01-00

LV

Grozījums Nr. 34
Pia Elda Locatelli

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) 2007. gada martā Eiropas Ūdeņraža 
un kurināmā elementu tehnoloģiju 
platformas realizācijas grupa pieņēma 
realizācijas plānu, paredzot tajā, ka laika 
posmā no 2007. līdz 2015. gadam 
tehnoloģisko uzdevumu risināšanai būs 
vajadzīgs aptuveni EUR 7,4 miljardi liels 
budžets, no kura trešā daļa jāizlieto 
pētniecībai un attīstībai. Lai ES varētu 
ilgtermiņā izstrādāt ilgtspējīgas 
tehnoloģijas, būtiska daļa no pētniecībai 
un attīstībai atvēlētā budžeta jāizlieto 
pētījumiem, kas vērsti uz nozīmīgiem 
atklājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Pia Elda Locatelli

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nozīmīgi jauni atklājumi vairākās jomās 
ir nepieciešami, lai efektīvi ieviestu 
kurināmā elementu un ūdeņraža 
tehnoloģijas. Tāpēc Komisijai jāuzņemas 
svarīga loma, nodrošinot, lai galvenā 
uzmanība tiktu pievērsta ilgtermiņa 
pētījumiem, un ka tiem atvēl pienācīgu 
atbalstu, vienlaikus ņemot vērā 
ieteikumus, ko sniedz FCH kopuzņēmuma 
padomdevēju struktūras, proti, zinātniskā 
komiteja un Dalībvalstu augsta līmeņa 
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grupa.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa pētījumiem jābūt kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas (KTI) svarīgam elementam.

Grozījums Nr. 36
Pia Elda Locatelli

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Ir jāveicina MVU, pētniecības 
centru un augstskolu dalība pētniecības 
un tehnoloģiju attīstības pasākumos. 
Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas
līdzdalības noteikumiem, maksimālajam 
publiskā finansējuma apjomam attiecībā 
uz MVU, pētniecības centru un 
augstskolu attaisnotajām izmaksām jābūt 
par 50 % lielākam nekā attiecībā uz citiem 
subjektiem.

Or. en

Pamatojums

Projektu finansēšanas noteikumiem jāatbilst principiem, kādi noteikti līdzdalībai Septītajā 
pamatprogrammā, tas ir, gadījumos, ja Kopienas finanšu ieguldījums kopumā var sasniegt 
maksimāli 50 % no kopējām attaisnotajām izmaksām, attiecībā uz MVU un pētniecības 
centriem šī robeža var sasniegt 75 %. Ja finansējuma apjoms ir mazāks (lai varētu ievērot 
atbilstības principu), ir jānodrošina tāda pati proporcija (piemēram, 40 % „normālos” 
gadījumos, 60 % — attiecībā uz MVU un pētniecības centriem). 
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Grozījums Nr. 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. FCH kopuzņēmuma dibinātājiem jābūt 
Eiropas Kopienai un kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomā uzsāktās Eiropas kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas Nozares grupai 
(turpmāk tekstā — „Nozares grupa”), kas 
pārstāv nozares intereses un ir atvērta 
privātiem uzņēmumiem. Par FCH 
kopuzņēmuma dalībnieku var kļūt 
pētniecības grupa.

12. FCH kopuzņēmuma dibinātājiem jābūt 
Eiropas Kopienai un kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomā uzsāktās Eiropas kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas Nozares grupai 
(turpmāk tekstā — „Nozares grupa”), kas 
pārstāv nozares intereses un ir atvērta 
privātiem uzņēmumiem, kā arī kurināmā 
elementu un ūdeņraža ražotāju 
asociācijām. Par FCH kopuzņēmuma 
dalībnieku var kļūt pētniecības grupa.

Or. en

Pamatojums

KTI panākumiem un nepārtrauktībai ir svarīgi atzīt arī nozares uzņēmumu asociāciju 
(piemēram, „Fuel Cell Europe” un Eiropas ūdeņraža asociācija) lomu. Šīs organizācijas ir 
svarīgākie dalībnieki, strukturējot dialogu starp politikas izstrādātajiem un nozari, un tās 
veicina plašāku informācijas izplatību un konsultācijas. Tās veicina MVU iesaistīšanos, jo 
tiem nav finanšu un personāla resursu, lai piedalītos Briseles iniciatīvās.

Grozījums Nr. 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas maksimālais ieguldījums 
FCH kopuzņēmuma kārtējās un darbības 
izmaksās ir EUR 470 miljoni. Paredzams, 
ka kārtējās izmaksas nebūs lielākas par 
EUR 20 miljoniem. Ieguldījumu avots būs
īpašā programma „Sadarbība”, ar ko 
īsteno Septīto pamatprogrammu 
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007–2013), 

4. Komisijas sākotnējais ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma kārtējās un darbības 
izmaksās ir EUR 470 miljoni. Ieguldījumu 
maksā no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta apropriācijām, kas atvēlētas 
atbilstoši tēmām „Enerģētika”, 
„Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, 
materiāli un jaunas ražošanas 
tehnoloģijas”; „Vide (tostarp klimata 
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tādējādi izpildot Kopienas budžetu saskaņā 
ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
noteikumiem. Kopienas finansiālā 
ieguldījuma īstenošanas kārtību nosaka, 
noslēdzot vispārēju nolīgumu un gada 
finansēšanas līgumus, kas noslēdzami 
starp Komisiju, kura rīkojas Kopienas 
vārdā, un FCH kopuzņēmumu.

pārmaiņas)” un „Transports (tostarp 
aeronautika)” īpašajā programmā, ar ko 
īsteno Septīto pamatprogrammu 
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007–2013), 
tādējādi izpildot Kopienas budžetu saskaņā 
ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
noteikumiem. Šo ieguldījumu var 
pārskatīt termiņa vidusposma pārbaudes 
laikā, ņemot vērā gūtos panākumus un 
FCH kopuzņēmuma sasniegumus un 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā budžeta priekšlikumā nav iekļauti līdzekļi, kas paredzēti ūdeņraža un kurināmā 
elementu tehnoloģiju platformai (EUR 7,4 miljardi laikā no 2007. līdz 2015. gadam, kuri 
jāfinansē no publiskiem un privātiem līdzekļiem) un ir nepieciešami FCH un KTI mērķu 
sasniegšanai.  Pārāk mazie ieguldījumi ir ne tikai pretrunā ar publicēto nodomu deklarāciju, 
kurā daļa nozares pārstāvju pauda apņēmību dot savu ieguldījumu nepieciešamajā 
finansējumā, bet arī apdraud mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 39
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.3 pants – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ir grupa, kurā var iesaistīties ikviens 
privāto tiesību subjekts (tostarp mazie un 
vidējie uzņēmumi), kas reģistrēts saskaņā 
ar dalībvalsts, asociētās valsts vai EEZ 
valsts tiesību aktiem un kā juridiskā adrese, 
centrālā administrācija vai galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas kādā no 
iepriekš minētajām valstīm, ar nosacījumu, 
ka tas aktīvi darbojas kurināmā elementu 
un ūdeņraža jomā Eiropā un ir uzņēmies 
saistības veicināt FCH kopuzņēmuma 
mērķu sasniegšanu un ieguldīt tā resursos.

- ir grupa, kurā var iesaistīties ikviens 
privāto tiesību subjekts (tostarp mazie un 
vidējie uzņēmumi un attiecīgās kurināmā 
elementu un ūdeņraža ražotāju 
asociācijas), kas reģistrēts saskaņā ar 
dalībvalsts, asociētās valsts vai EEZ valsts 
tiesību aktiem un kā juridiskā adrese, 
centrālā administrācija vai galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas kādā no 
iepriekš minētajām valstīm, ar nosacījumu, 
ka tas aktīvi darbojas kurināmā elementu 
un ūdeņraža jomā Eiropā un ir uzņēmies 
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saistības veicināt FCH kopuzņēmuma 
mērķu sasniegšanu un ieguldīt tā resursos.

Or. en

Pamatojums

KTI panākumiem un nepārtrauktībai ir svarīgi atzīt arī nozares uzņēmumu asociāciju 
(piemēram, „Fuel Cell Europe” un Eiropas ūdeņraža asociācija u.c.) lomu. Šīs organizācijas 
ir svarīgākie dalībnieki, strukturējot dialogu starp politikas izstrādātajiem un nozari, un tās 
veicina plašāku informācijas izplatību un konsultācijas. Tās veicina MVU iesaistīšanos, jo 
tiem nav finanšu un personāla resursu, lai iesaistītos ES iniciatīvās.

Grozījums Nr. 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.5 pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiek izveidota Pētniecības grupa, 
Komisija vienu savu vietu atvēl tās 
pārstāvim.

2. Ja tiek izveidota Pētniecības grupa, 
Komisija vismaz divas savas vietas atvēl 
tās pārstāvjiem.

Or. pl

Pamatojums

Viena vieta 12 cilvēku lielajā valdē nav pietiekami, lai nodrošinātu atbilstošu uzmanību un 
finansējumu zinātniskai pētniecībai, no kuras ir atkarīgi ūdeņraža enerģijas panākumi.

Grozījums Nr. 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.5 pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valde katrā atsevišķā gadījumā var 
pieaicināt novērotājus, kuriem nav 

8. Valde katrā atsevišķā gadījumā var 
pieaicināt novērotājus, kuriem nav 
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balsstiesību un kuri apmeklē tās sēdes, jo 
īpaši reģionu un pārvaldes iestāžu 
pārstāvjus.

balsstiesību un kuri apmeklē tās sēdes, jo 
īpaši reģionu un pārvaldes iestāžu un 
kurināmā elementu un ūdeņraža ražotāju 
asociāciju pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums

Arī kurināmā elementu un ūdeņraža ražotāju asociāciju pārstāvjiem jādod tiesības kā 
novērotājiem piedalīties valdes sēdēs.

Grozījums Nr. 42
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.6 pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izpilddirektors ir FCH kopuzņēmuma 
likumiskais pārstāvis. Viņš veic savus 
uzdevumus neatkarīgi un atskaitās Valdei.

6. Izpilddirektors ir FCH kopuzņēmuma 
likumiskais pārstāvis. Viņš veic savus 
uzdevumus neatkarīgi, jo īpaši tos, kas 
saistīti ar projektu priekšlikumu atlasi un 
projektu vadību, un atskaitās Valdei.

Or. en

Pamatojums

Kaut izpilddirektoram ir jāatskaitās valdei, nevienam no tas locekļiem nedrīkst būt tieša 
ietekme uz projektu atlasi, jo īpaši, ja kādu projektu īstenošana var tieši vai netieši ietekmēt 
valdes locekli.

Grozījums Nr. 43
Pia Elda Locatelli

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.7 pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskā komiteja veic šādus uzdevumus: Zinātniskai komitejai ir šādi uzdevumi:
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– sniedz savu atzinumu par gada PTA&D 
pasākumu atbilstību un rezultātiem un 
iesaka vajadzīgos pielāgojumus;
– sniedz savu atzinumu par zinātniskajām
prioritātēm daudzgadu PTA&D 
pasākumu plānā;
– konsultē Valdi par gada darbības 
pārskatā raksturotajiem zinātnes 
sasniegumiem.

a) nosaka zinātniskās prioritātes gada un 
daudzgadu pētniecības pasākumu plānu 
priekšlikumiem;
b) sniedz savu atzinumu par gada darbības 
pārskatā raksturotajiem zinātnes 
sasniegumiem;
c) konsultē par salīdzinošās vērtēšanas 
komiteju sastāvu.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskās komitejas loma ir jānostiprina attiecībā uz pētniecības prioritāšu noteikšanu, lai 
novērstu iespēju, ka pētniecības prioritāšu jomā pārāk lielu uzmanību pievērš īstermiņa 
komerciāliem apsvērumiem, kas galarezultātā var veicināt ES pievēršanos tādām 
tehnoloģijām, kuras ilgākā laika posmā nav ilgtspējīgas.

Grozījums Nr. 44
Pia Elda Locatelli

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.8 pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja Komisijas Kopīgais pētniecības 
centrs iesaistās projektos, tā ieguldījums 
natūrā nav jāuzskata par Kopienas 
ieguldījuma daļu.

Or. en

Pamatojums

Kopīgajam pētniecības centram jābūt svarīgai lomai kurināmā elementu un ūdeņraža 
pētniecības attīstībā. Kopīgā pētniecības centra iesaiste nedrīkst samazināt Kopienas 
ieguldījumu naudā vai palielināt nozares ieguldījumu natūrā.
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Grozījums Nr. 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
Pielikums – I.9 pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesību subjekti, kas vēlas piedalīties 
kādā projektā, izveido konsorciju un vienu 
no saviem locekļiem ieceļ par 
koordinatoru. Parasti koordinators ir 
Nozares grupas loceklis vai Pētniecības 
grupas loceklis, ja šāda Pētniecības grupa 
ir izveidota. Izņēmumus apstiprina Valde.

3. Tiesību subjekti, kas vēlas piedalīties 
kādā projektā, izveido konsorciju un vienu 
no saviem locekļiem ieceļ par 
koordinatoru.

Or. en

Pamatojums

KTI aktīvi iesaistītiem uzņēmumiem nedrīkst sniegt netaisnīgas konkurences priekšrocības 
saistībā ar piekļuvi publiskam finansējumam un projektu vadīšanu.
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