
PR\707563LV.doc PE402.530v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2007/0211(CNS)

19.2.2008

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Pia Elda Locatelli



PE402.530v01-00 2/39 PR\707563LV.doc

LV

PR_CNS_art51am

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 treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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\707563LV.doc 3/39 PE402.530v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

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

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................36



PE402.530v01-00 4/39 PR\707563LV.doc

LV



PR\707563LV.doc 5/39 PE402.530v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomā
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0571),

– ņemot vērā EK līguma 171. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0446/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas un Budžeta kontroles komitejas, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

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.

Grozījums Nr. 1
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) KTI „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 
mērķis ir īstenot pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un demonstrējumu pasākumu 
programmu Eiropā kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomā. Minētie pasākumi jāveic, 
sadarbojoties un iesaistoties nozares 
ieinteresētajām personām, tostarp MVU, 
pētniecības centriem, universitātēm un 

(9) KTI „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 
mērķis ir īstenot pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un demonstrējumu pasākumu 
programmu Eiropā kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomā. Minētie pasākumi jāveic, 
balstoties uz ūdeņraža un kurināmā 
elementu tehnoloģiju platformas paveikto 
darbu, un sadarbojoties un iesaistoties 
nozares ieinteresētajām personām, tostarp 
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reģioniem. MVU, pētniecības centriem, universitātēm 
un reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izmantot ūdeņraža un kurināmā elementu tehnoloģiju platformas jau paveikto 
darbu, tostarp Stratēģisko pētniecības programmu un Attīstības stratēģiju.

Grozījums Nr. 2
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā publiskā un privātā 
sektora partnerību, kurā iesaistītas galvenās 
ieinteresētās puses, un to ilgtermiņa 
darbību, Eiropas iedzīvotājiem radītās 
sociālekonomiskās priekšrocības, finanšu 
resursu apkopošanu un Komisijas un 
nozares nodrošināto līdzfinansējumu 
kurināmā elementu un ūdeņraža PTA&D 
pasākumu jomā, vajadzīgo zinātniskās un 
tehniskās lietpratības augsto pakāpi, kā arī 
rūpniecisko īpašumtiesību aspektus, ir 
svarīgi saskaņā ar Līguma 171. pantu 
izveidot kopuzņēmumu kurināmā elementu 
un ūdeņraža jomā (turpmāk tekstā —
„FCH kopuzņēmums”). Šim tiesību 
subjektam jānodrošina KTI „Kurināmā 
elementi un ūdeņradis” atvēlēto līdzekļu 
koordinēta izmantošana un faktiska 
pārvaldība. Lai nodrošinātu Septītās 
pamatprogrammas (2007–2013) 
īstenošanas laikā uzsākto, bet nepabeigto 
pasākumu pienācīgu pārvaldību, FCH 
kopuzņēmums sākotnēji jāizveido uz
10 gadus ilgu laikposmu, kas beidzas
2017. gada 31. decembrī. Šo laikposmu 
var pagarināt.

(10) Ņemot vērā publiskā un privātā 
sektora partnerību, kurā iesaistītas galvenās 
ieinteresētās puses, un to ilgtermiņa 
darbību, Eiropas iedzīvotājiem radītās 
sociālekonomiskās priekšrocības, finanšu 
resursu apkopošanu un Komisijas un 
nozares nodrošināto līdzfinansējumu 
kurināmā elementu un ūdeņraža PTA&D 
pasākumu jomā, vajadzīgo zinātniskās un 
tehniskās lietpratības augsto pakāpi, kā arī 
rūpniecisko īpašumtiesību aspektus, ir 
svarīgi saskaņā ar Līguma 171. pantu 
izveidot kopuzņēmumu kurināmā elementu 
un ūdeņraža jomā (turpmāk tekstā —
„FCH kopuzņēmums”). Šim tiesību 
subjektam jānodrošina KTI „Kurināmā 
elementi un ūdeņradis” atvēlēto līdzekļu 
koordinēta izmantošana un faktiska 
pārvaldība. Lai nodrošinātu Septītās 
pamatprogrammas (2007–2013) 
īstenošanas laikā uzsākto, bet nepabeigto 
pasākumu pienācīgu pārvaldību, FCH 
kopuzņēmums jāizveido laikposmam līdz 
2017. gada 31. decembrim. Jānodrošina, 
ka jau iesāktos projektus turpina īstenot, 
uzraudzīt un finansēt līdz 2017. gadam arī 
pēc 2013. gada pēdējā uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām , lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju.

Grozījums Nr. 3
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, ko pārstāv 
Komisija, 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.

Or. en

Pamatojums

Sekmē juridisku skaidrību.

Grozījums Nr. 4
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Sākotnēji Eiropas Kopienai un 
Nozares grupai vienlīdzīgās daļās naudā 
jāsedz FCH kopuzņēmuma kārtējās 
izmaksas. Ja tiek izveidota Pētniecības 
grupa, tā sedz 1/12 daļu no kārtējām 
izmaksām.

(13) Sākotnēji Eiropas Kopienai un 
Nozares grupai vienlīdzīgās daļās naudā 
jāsedz FCH kopuzņēmuma kārtējās 
izmaksas. Ja tiek izveidota Pētniecības 
grupa, arī tā sedz daļu no kārtējām 
izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai zinātniskā sabiedrība aktīvi iesaistītos kopīgā tehnoloģiju iniciatīvā, jo zinātniskai 
izpētei jau no pašas sākotnējās stadijas jābūt svarīgam nākamās darba programmas 



PE402.530v01-00 8/39 PR\707563LV.doc

LV

elementam. Lai neradītu nevajadzīgi lielus šķēršļus zinātniskās sabiedrības dalībai 
kopuzņēmumā, tās ieguldījumam kārtējo izmaksu finansēšanā jābūt samērīgam.

Grozījums Nr. 5
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kārtējām izmaksām, bet jo īpaši 
administratīvajām izmaksām, jābūt 
iespējami mazām un pilnībā jāizmanto jau 
esošo struktūru resursi un 
organizatoriskās sistēmas. 

Or. en

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir samazināt nevajadzīgu birokrātiju un jaunradāmo struktūru daudzumu.

Grozījums Nr. 6
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) PTA&D darbības izmaksas ir jāsedz 
Kopienai un privātajam sektoram.

(14) Darbības izmaksas ir jāsedz Kopienai, 
nozares uzņēmumiem un citām publiskām 
un privātām juridiskām personām, kas 
iesaistītas šajos pasākumos. Papildu 
finansējumu cita starpā var sniegt 
Eiropas Investīciju banka (EIB), jo īpaši 
atbilstoši riska dalīšanas finanšu 
mehānismam, ko saskaņā ar Lēmuma 
Nr. 971/2006/EK III pielikumu 
izveidojušas EIB un Komisija.

Or. en

Pamatojums

Lai pētniecībai un izstrādei šajā jomā piesaistītu iespējami daudz līdzekļu, ir jādod iespēja 
izmantot visas finansēšanas iespējas, tostarp arī EIB līdzekļus atbilstoši riska dalīšanas 
finanšu mehānismam, kas izstrādāts Septītajā pamatprogrammā.
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Grozījums Nr. 7
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tā kā jānodrošina stabili darba 
apstākļi un vienlīdzīga attieksme pret 
personālu, kā arī jāpiesaista augstākā 
līmeņa zinātnieki un tehniskie darbinieki, 
Komisijai jāpiešķir pilnvaras FCH 
kopuzņēmumā pieņemt tik daudz 
darbinieku, cik tā uzskata par 
nepieciešamu. Pārējos darbiniekus 
pieņem FCH kopuzņēmums atbilstoši 
uzņēmējas valsts noteikumiem par 
nodarbinātību.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši uzņēmējas valsts noteikumiem par nodarbinātību darbā jāpieņem tie kopuzņēmumā 
strādājošie, kuri nav Eiropas Komisijas ierēdņi un kurus darbā iesaista vai nu pats 
kopuzņēmums, vai arī viņus iesaka nozares uzņēmumi.

Grozījums Nr. 8
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.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt pilnīgām un neierobežotām pilnvarām apstiprināt FCH 
kopuzņēmuma budžeta izpildi, līdzīgi kā 2007. gada 7. marta trīspusējās sarunās tas tika 
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nolemts attiecībā uz kopuzņēmumu ITRE.

Grozījums Nr. 9
1. pants

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. 
Jānodrošina, ka jau iesāktos projektus 
turpina īstenot, uzraudzīt un finansēt līdz 
2017. gadam arī pēc 2013. gada pēdējā 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

2. FCH kopuzņēmumam ir juridiskas 
personas statuss. Dalībvalstīs tam ir 
visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko 
saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem piešķir 
juridiskām personām. Jo īpaši tas var 
iegādāties vai pārdot kustamu un 
nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi 
tiesas procesos.

2. FCH kopuzņēmums ir Kopienas iestāde 
atbilstoši Finanšu regulas 185. pantam un 
47. pantam Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību*.  Visās 
dalībvalstīs tam ir visplašākā tiesībspēja un 
rīcībspēja, ko saskaņā ar šo valstu tiesību 
aktiem piešķir juridiskām personām. Jo 
īpaši tas var iegādāties vai pārdot kustamu 
un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi 
tiesas procesos.

3. FCH kopuzņēmumu uzskata par 
starptautisku organizāciju Direktīvas 
2004/17/EK 22. panta c) punkta un 
Direktīvas 2004/18/EK 15. panta 
c) punkta nozīmē.
4. FCH kopuzņēmums atrodas Briselē, 
Beļģijā.

4. FCH kopuzņēmums atrodas Briselē, 
Beļģijā.

5. FCH kopuzņēmuma statūti ir izklāstīti 
pielikumā.

5. FCH kopuzņēmuma statūti ir izklāstīti 
pielikumā.
 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka kopuzņēmums ir Kopienas iestāde un līdz ar to tiek nodrošināta 
Parlamenta kontrole pār budžetu.

Grozījums Nr. 10
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tas jo īpaši: 2. Tas jo īpaši:

(-a) tiecas Eiropas Savienībai nodrošināt 
vadošu vietu kurināmā elementu un 
ūdeņraža tehnoloģiju jomā un sekmēt 
kurināmā elementu un ūdeņraža 
tehnoloģiju ienākšanu tirgū, lai tirgus 
varētu izmantot no šīm tehnoloģijām 
paredzamos ievērojamos ieguvumus;

(a) koordinēti atbalsta pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus 
(PTA&D) dalībvalstīs un asociētajās 
valstīs, lai pārvarētu tirgus neveiksmes un 
pievērstos tirgū izmantojamu lietojumu 
izstrādei, un tādējādi veicina nozares 
papildu centienus nodrošināt kurināmā 
elementu un ūdeņraža tehnoloģiju drīzu 
izmantošanu praksē;

(a) koordinēti atbalsta pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus 
(PTA) dalībvalstīs un Septītās 
pamatprogrammas asociētajās valstīs
(turpmāk tekstā — „asociētajās valstīs”), 
lai pārvarētu tirgus neveiksmes un 
pievērstos tirgū izmantojamu lietojumu 
izstrādei, un tādējādi veicina nozares 
papildu centienus nodrošināt kurināmā 
elementu un ūdeņraža tehnoloģiju drīzu 
izmantošanu praksē;

(b) atbalsta KTI pētniecības prioritātes 
kurināmā elementu un ūdeņraža jomā, jo 
īpaši atvēlot piešķīrumus pēc 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
atlasei konkursa kārtībā;

(b) atbalsta KTI pētniecības prioritātes 
kurināmā elementu un ūdeņraža jomā, 
tostarp uz nozīmīgiem atklājumiem 
vērstus pētījumus, jo īpaši atvēlot 
piešķīrumus pēc uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus atlasei konkursa kārtībā;

(c) cenšas veicināt publiska un privātā 
sektora investīciju palielināšanu kurināmā 
elementu un ūdeņraža tehnoloģiju 
pētniecībai dalībvalstīs un asociētajās 
valstīs;

(c) cenšas veicināt publiska un privātā 
sektora investīciju palielināšanu kurināmā 
elementu un ūdeņraža tehnoloģiju 
pētniecībai dalībvalstīs un asociētajās 
valstīs;

(d) noslēdz pakalpojumu un piegādes 
līgumus, kas vajadzīgi FCH 
kopuzņēmuma darbībai;
(e) nodrošina kurināmā elementu un 
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ūdeņraža jomā uzsāktās KTI efektivitāti 
un lietderīgumu.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā jāatspoguļo svarīgākie uzdevumi un tiem jāpievērš galvenā uzmanība. 
Citas darbības jau minētas Statūtos un tās nav vēlreiz jāpiemin. Lai varētu sākt šo tehnoloģiju 
komerciālu izmantošanu, vēl vajadzīgi uz nozīmīgiem atklājumiem vērsti pētījumi, un 
kopuzņēmumam tie jāatbalsta.

Grozījums Nr. 11
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots

Dalībnieki

1. FCH kopuzņēmuma dibinātāji 
(turpmāk tekstā — „dibinātāji”) ir:
(a) Eiropas Kopiena, ko pārstāv Komisija, 
un
(b) kurināmā elementu un ūdeņraža jomā 
uzsāktās Eiropas kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas nozares grupa Aisbl, kas 
izveidota atbilstīgi Beļģijas tiesību aktiem 
(turpmāk tekstā — „Nozares grupa”).
2. Par kopuzņēmuma dalībnieku 
(turpmāk tekstā — „dalībnieks”) var kļūt 
Pētniecības grupa, kas pārstāv bezpeļņas 
organizācijas, universitātes un pētniecības 
centrus, ar nosacījumu, ka ir izveidots 
tiesību subjekts, kas pārstāv zinātnieku 
aprindas. Ja izveido Pētniecības grupu, tai 
ir viena vieta Valdē.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
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konsekventu un horizontālu pieeju. Šo noteikumu iekļaušana gan tiesību akta, gan statūtu 
tekstā būtu nevajadzīga dublēšanās un tādējādi varētu rasties pat juridiskas pretrunas.

Grozījums Nr. 12
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots

Struktūras

1. FCH kopuzņēmuma izpildstruktūras ir 
šādas:
(a) Valde un 
(b) Programmu birojs.
2. FCH kopuzņēmuma padomdevējas 
struktūras ir šādas:
(a) Dalībvalstu augsta līmeņa grupa un
(b) Zinātniskā komiteja.
3. Ieinteresēto personu ģenerālā 
asambleja ir forums apspriedēm par 
panākumiem, situāciju konkrētajā brīdī, 
turpmāk nepieciešamajām pārmaiņām un 
pētniecības pasākumu virzienu. 
Ieinteresēto personu ģenerālajā asamblejā 
var piedalīties visas publiskā un privātā 
sektora ieinteresētās personas, 
starptautiskas interešu grupas no 
dalībvalstīm, kā arī no trešām valstīm. 
Asambleju sasauc reizi gadā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Šo noteikumu iekļaušana gan tiesību akta, gan statūtu 
tekstā būtu nevajadzīga dublēšanās un tādējādi varētu rasties pat juridiskas pretrunas.
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Grozījums Nr. 13
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējuma avoti Kopienas ieguldījums

1. FCH kopuzņēmuma pasākumus kopīgi 
finansē no tā dibinātāju un dalībnieku 
ieguldījumiem. Turklāt ieguldījumu 
projektos var pieņemt arī no dalībvalstīm, 
asociētām valstīm, reģioniem vai citām 
ieinteresētajām personām, kas cenšas 
sasniegt tos pašu mērķus, ko KTI.
2. Sākotnēji FCH kopuzņēmuma kārtējās 
izmaksas vienlīdzīgās daļās naudā sedz 
Eiropas Kopiena un Nozares grupa. Ja 
tiek izveidota Pētniecības grupa, tā sedz 
1/12 daļu no kārtējām izmaksām. Tādā 
gadījumā Kopienas ieguldījums tiek 
attiecīgi samazināts. 
3. Darbības izmaksas PTA&D vajadzībām 
kopīgi sedz no Kopienas finansiālā 
ieguldījuma un pasākumos iesaistītu 
privāto tiesību subjektu ieguldījuma 
natūrā, kura apjoms ir vismaz vienāds ar 
Kopienas ieguldījumu.
4. Komisijas maksimālais ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma kārtējās un darbības 
izmaksās ir 470 miljoni euro. Paredzams, 
ka kārtējās izmaksas nebūs lielākas par 
20 miljoniem euro. Ieguldījumu avots būs
īpašā programma „Sadarbība”, 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. Kopienas finansiālā 
ieguldījuma īstenošanas kārtību nosaka, 
noslēdzot vispārēju nolīgumu un gada 
finansēšanas līgumus, kas noslēdzami 
starp Komisiju, kura rīkojas Kopienas 
vārdā, un FCH kopuzņēmumu.

1. Komisijas maksimālais ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma kārtējās (tostarp 
administratīvajās) 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 pārmaiņas)” un „Transports 
(tostarp aeronautika)” īpašajā Sadarbības 
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.

5. Ja vien pēc 2013. gada (kad beidzas 2. Kopienas finansiālā ieguldījuma 
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Septītā pamatprogramma) netiek atvēlēts 
finansējums, 2014.–2017. gadā turpina 
tikai tos projektus, par kuriem piešķīruma 
nolīgums parakstīts vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

īstenošanas kārtību nosaka, noslēdzot 
vispārēju nolīgumu un gada finansēšanas 
līgumus starp Komisiju, kura rīkojas 
Kopienas vārdā, un FCH kopuzņēmumu.

2.a Kopienas ieguldījuma daļu PTA 
pasākumiem FCH kopuzņēmumā piešķir 
pēc atklātiem konkursiem par 
priekšlikumu iesniegšanu un pēc 
ierosinātā projekta novērtēšanas ar 
neatkarīgu ekspertu palīdzību.
2.b Komisijas ieguldījums kārtējo izmaksu 
finansēšanā nepārsniedz EUR 
20 miljonus, ko veic ar iemaksām pa 
daļām līdz EUR 2 miljoniem gadā; 
jebkādai šā ieguldījuma daļai, kura nav 
izlietota attiecīgā gada laikā, ir jābūt 
pieejamai turpmākajos gados, lai 
finansētu PTA pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Šo noteikumu iekļaušana gan tiesību akta, gan statūtu 
tekstā būtu nevajadzīga dublēšanās un tādējādi varētu rasties pat juridiskas pretrunas. 
Attiecībā uz pārējiem noteikumiem lietoti tādi paši formulējumi, kā citās kopīgajās 
tehnoloģiju iniciatīvās. Ir svarīgi arī, lai kārtējās izmaksas būtu iespējami mazas un jebkurā 
gadījumā nepārsniegtu aptuveni 5 % no Kopienas kopējā ieguldījuma.

Grozījums Nr. 14
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots

Līdzdalība projektos

1. Projektos var piedalīties tiesību subjekti 
un starptautiskas organizācijas, kas 
izveidotas kādā dalībvalstī un asociētā 
valstī vai jebkurā trešā valstī, ja vien ir 
ievēroti obligātie nosacījumi.
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2. Obligātie nosacījumi, kas jāievēro 
attiecībā uz FCH kopuzņēmuma 
finansētiem projektiem, ir šādi:
(a) projektā jāpiedalās vismaz trim tiesību 
subjektiem, kuriem jābūt reģistrētiem 
dalībvalstī vai asociētajā valstī, un nav 
pieļaujams, ka divi no tiem ir reģistrēti 
vienā un tajā pašā dalībvalstī vai 
asociētajā valstī;
(b) visiem trim tiesību subjektiem jābūt 
neatkarīgiem citam no cita, kā tas noteikts 
6. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības 
centru un universitāšu līdzdalībai Septītās 
pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads);
(c) vismaz vienam tiesību subjektam jābūt 
Nozares grupas vai Pētniecības grupas 
loceklim, ja šāda Pētniecības grupa ir 
izveidota.
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.
4. Attiecībā uz pakalpojumu un piegādes 
līgumiem, atbalsta darbībām, pētījumiem 
un mācībām, ko finansē FCH 
kopuzņēmums, obligāts nosacījums ir 
viena tiesību subjekta piedalīšanās.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Šo noteikumu iekļaušana gan tiesību akta, gan statūtu 
tekstā būtu nevajadzīga dublēšanās un tādējādi varētu rasties pat juridiskas pretrunas.
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Grozījums Nr. 15
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Tiesības pretendēt uz finansējumu

1. Kopienas ieguldījumu FCH 
kopuzņēmumam PTA&D pasākumu 
finansēšanai piešķir pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā.
2. Izņēmuma gadījumos FCH 
kopuzņēmums var izsludināt 
uzaicinājumus piedalīties iepirkumu 
konkursā, ja šāda rīcība tiek uzskatīta par 
piemērotu pētniecības mērķu efektīvai 
sasniegšanai.
3. Uz šādu finansējumu ir tiesības 
pretendēt privāto tiesību subjektiem, kas 
atbilst visiem turpmāk minētajiem 
kritērijiem:
(a) tie ir reģistrēti kādā dalībvalstī, vai to 
juridiskā adrese vai galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas valstī, kas 
ir Eiropas Ekonomikas zonas nolīguma 
līgumslēdzēja puse vai ir asociētā valsts 
vai kandidātvalsts;
(b) tie veic attiecīgus pasākumus 
kurināmā elementu un/vai ūdeņraža 
PTA&D, industrializācijas vai 
izmantošanas jomā un/vai tiem ir konkrēti 
plāni šādus pasākumus drīzā nākotnē 
veikt Eiropas Savienībā vai Eiropas 
Ekonomikas zonā.
4. Pretendēt uz finansējumu ir tiesības arī 
šādām struktūrām:
(a) bezpeļņas organizācijas, kas ir 
reģistrētas kādā dalībvalstī, asociētajā 
valstī, kandidātvalstī vai EEZ, tostarp 
vidējās un augstākās izglītības iestādes; 
(b) starptautiskas organizācijas, kam ir 
juridiskas personas statuss saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām, kā 
arī ikviena specializētā aģentūra, ko 
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izveidojušas šādas starpvaldību 
organizācijas; 
(c) trešo valstu tiesību subjekti, ar 
nosacījumu, ka Valde to līdzdalību 
uzskata par īpaši lietderīgu projektam.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Šo noteikumu iekļaušana gan tiesību akta, gan statūtu 
tekstā būtu nevajadzīga dublēšanās un tādējādi varētu rasties pat juridiskas pretrunas.

Grozījums Nr. 16
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. FCH kopuzņēmuma personālam 
piemēro Eiropas Kopienu Civildienesta 
noteikumus, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību un 
noteikumus, ko Eiropas Kopienu iestādes 
kopīgi pieņēmušas šo civildienesta 
noteikumu un nodarbināšanas kārtības 
piemērošanas nolūkos.

1. FCH kopuzņēmums darbiniekus pieņem 
darbā atbilstoši uzņēmējas valsts spēkā 
esošiem noteikumiem par nodarbinātību.
Komisija FCH kopuzņēmumā var pieņemt 
tik daudz darbinieku, cik tā uzskata par 
nepieciešamu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar Parlamenta nostāju attiecībā uz citām kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu konsekventu un horizontālu pieeju.

Grozījums Nr. 17
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz personālu FCH 
kopuzņēmums izmanto pilnvaras, kādas 
Eiropas Kopienu civildienesta noteikumos 
paredzētas iecēlējiestādei un Eiropas 

svītrots
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Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtībā — iestādei, kura 
pilnvarota slēgt līgumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar Parlamenta nostāju attiecībā uz citām kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu konsekventu un horizontālu pieeju.

Grozījums Nr. 18
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem 
vajadzīgos īstenošanas pasākumus saskaņā 
ar kārtību, kas paredzēta Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumu 110. pantā un
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtībā.

3. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem 
vajadzīgos īstenošanas pasākumus Eiropas 
Kopienu ierēdņu pieņemšanai darbā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar Parlamenta nostāju attiecībā uz citām kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu konsekventu un horizontālu pieeju.

Grozījums Nr. 19
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Privilēģijas un neaizskaramība

FCH kopuzņēmumam un tā personālam 
piemēro Protokolu par privilēģijām un 
neaizskaramību Eiropas Kopienās.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar Parlamenta nostāju attiecībā uz citām kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu konsekventu un horizontālu pieeju.

Grozījums Nr. 20
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumi, novērtējums un budžeta izpildes 
apstiprinājums

Ziņojumi, novērtējums un budžeta izpildes 
apstiprinājums

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada ziņojumu par FCH 
kopuzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem.

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei gada ziņojumu par FCH 
kopuzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem. 
Ziņojumā jāmin iesniegto priekšlikumu 
skaits, finansējumam izraudzīto 
priekšlikumu skaits, dalībnieku veidi 
(tostarp MVU) un statistika pa valstīm.

2. Divus gadus pēc FCH kopuzņēmuma 
nodibināšanas, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 
2010. gadā, Komisija veic FCH 
kopuzņēmuma starpposma novērtējumu,
piesaistot neatkarīgus ekspertus. Šis 
novērtējums attiecas uz FCH 
kopuzņēmuma darbības kvalitāti un 
lietderīgumu, kā arī panākumiem izvirzīto 
mērķu sasniegšanā. Komisija novērtējuma 
secinājumus un savus atzinumus dara 
zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Komisija ne vēlāk kā 2011. gada 
31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī
iesniedz FCH kopuzņēmuma starpposma 
novērtējumus, kas veikti, piesaistot 
neatkarīgus ekspertus. Šis novērtējums 
attiecas uz FCH kopuzņēmuma darbības 
kvalitāti un lietderīgumu, kā arī 
panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā. 
Komisija novērtējuma secinājumus, savus 
atzinumus un — vajadzības gadījumā —
priekšlikumus par šīs regulas 
grozījumiem dara zināmus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Komisija 2017. gada beigās veic FCH 
kopuzņēmuma nobeiguma novērtējumu, 
piesaistot neatkarīgus ekspertus. 
Nobeiguma novērtējuma rezultātus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc FCH 
kopuzņēmuma darbības beigām Komisija 
veic FCH kopuzņēmuma nobeiguma 
novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus 
ekspertus. Nobeiguma novērtējuma 
rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

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.
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Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt pilnīgām un neierobežotām pilnvarām apstiprināt FCH 
kopuzņēmuma budžeta izpildi, līdzīgi kā 2007. gada 7. marta trīspusējās sarunās tas tika 
nolemts attiecībā uz kopuzņēmumu ITRE.

Grozījums Nr. 21
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Intelektuālā īpašuma tiesības Intelektuālā īpašuma tiesības

FCH kopuzņēmums pieņem noteikumus, 
kas reglamentē PTA&D rezultātu
izmantošanu un izplatīšanu, tostarp
attiecīgā gadījumā noteikumus par to
intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu, 
kuras radītas PTA&D pasākumos saskaņā 
ar šo regulu. Minētie noteikumi nodrošina
PTA&D rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu.

FCH kopuzņēmums pieņem noteikumus, 
kas reglamentē to pētījumu rezultātu 
izmantošanu un izplatīšanu, kuri 
pamatojas uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā 
(EK) 1906/2006, ar ko paredz noteikumus 
uzņēmumu, pētniecības centru un 
universitāšu līdzdalībai Septītās 
pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 
2013. gads) noteiktajiem principiem1

(turpmāk tekstā — „noteikumi līdzdalībai 
Septītajā pamatprogrammā”) un attiecīgā 
gadījumā nodrošina, ka tiek aizsargāts
intelektuālais īpašums, kurš radīts saskaņā 
ar šo regulu veiktos PTA pasākumos, kā 
arī pētījumu rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu.

1 OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šī kopīgā tehnoloģiju iniciatīva ir daļa no Septītās pamatprogrammas. Tāpēc noteikumiem 
par intelektuālā īpašuma tiesībām jābūt balstītam uz principiem, kuri iekļauti noteikumos par 
līdzdalību Septītajā pamatprogrammā.
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Grozījums Nr. 22
Pielikums – I.2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi un galvenie uzdevumi Galvenie uzdevumi un darbības

1. FCH kopuzņēmums darbojas Septītās 
pamatprogrammas darbības jomā, 
cenšoties nodrošināt kurināmā elementu 
un ūdeņraža tehnoloģiju ienākšanu tirgū, 
tādējādi ļaujot komerciālā tirgus 
konjunktūrai radīt būtiskas potenciālās 
priekšrocības sabiedrībai.

1. FCH kopuzņēmuma galvenie uzdevumi 
un darbības ir šādas:

2. Mērķi ir šādi:

– nodrošināt to, ka Eiropa kurināmā 
elementu un ūdeņraža tehnoloģiju jomā 
izvirzās vadošajā pozīcijā visā pasaulē;

a) nodrošināt kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas uzsākšanu kurināmā elementu 
un ūdeņraža jomā un tās efektīvu 
pārvaldību;

– sasniegt pētniecības centienu kritisko 
masu, lai iedrošinātu nozaru, publiskā un 
privātā sektora ieguldītājus, lēmumu 
pieņēmējus un citas ieinteresētās personas 
uzsākt ilgtermiņa programmu;

b) sasniegt pētniecības centienu kritisko 
masu, lai iedrošinātu nozaru, publiskā un 
privātā sektora ieguldītājus, lēmumu 
pieņēmējus un citas ieinteresētās personas 
uzsākt ilgtermiņa programmu;

– piesaistīt turpmākas nozares, valsts un 
reģionālas investīcijas PTA&D;

c) piesaistīt turpmākas nozares, valsts un 
reģionālas investīcijas PTA&D;

– veidot Eiropas Pētniecības telpu ciešā 
saistībā ar pētniecību, ko veic valsts un 
reģionālā mērogā, vienlaikus ievērojot 
subsidiaritāti;
– integrēt pētniecību, tehnoloģiju attīstību 
un demonstrējumus un pievērsties 
ilgtermiņa ilgtspējības un rūpnieciskās 
konkurētspējas mērķu sasniegšanai 
attiecībā uz izmaksām, veiktspēju un 
izmantošanas ilgumu, kā arī novērst 
būtiskākās grūtības tehnoloģiju izstrādē;

d) integrēt pētniecību, tehnoloģiju attīstību 
un demonstrējumus un pievērsties 
ilgtermiņa ilgtspējības un rūpnieciskās 
konkurētspējas mērķu sasniegšanai 
attiecībā uz izmaksām, veiktspēju un 
izmantošanas ilgumu, kā arī novērst 
būtiskākās grūtības tehnoloģiju izstrādē;

– veicināt jauninājumus un jaunu vērtības 
ķēžu izveidi, iesaistot MVU;

e) veicināt jauninājumus un jaunu vērtības 
ķēžu izveidi, iesaistot MVU;

– veicināt mijiedarbību starp nozari, 
universitātēm un pētniecības centriem, 
tostarp pamatpētījumu jomā;

f) veicināt mijiedarbību starp nozari, 
universitātēm un pētniecības centriem, 
tostarp pamatpētījumu jomā;

g) sekmēt MVU iesaisti kopuzņēmuma 
darbībās saskaņā ar Septītās 
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pamatprogrammas mērķiem;
– veicināt visu valstu, tostarp jauno
dalībvalstu un kandidātvalstu, iestāžu 
līdzdalību;

h) veicināt visu dalībvalstu un asociēto 
valstu iestāžu līdzdalību;

– veikt visaptverošus sociālus, tehniskus un 
ekonomiskus pētījumus, lai novērtētu un 
uzraudzītu tehnoloģisko attīstību un ar 
tehniskiem aspektiem nesaistītus šķēršļus 
ienākšanai tirgū;

i) veikt visaptverošus sociālus, tehniskus 
un ekonomiskus pētījumus, lai novērtētu 
un uzraudzītu tehnoloģisko attīstību un ar 
tehniskiem aspektiem nesaistītus šķēršļus 
ienākšanai tirgū;

– veikt pētījumus, lai atbalstītu jaunu 
noteikumu un standartu izstrādi un 
pārskatītu jau izstrādātos noteikumus un 
standartus, kuru mērķis ir likvidēt 
mākslīgus šķēršļus ienākšanai tirgū, un 
atbalstītu savstarpēju aizstājamību, 
savstarpēju izmantojamību, ūdeņraža 
pārrobežu tirdzniecību un eksporta tirgus, 
vienlaikus nodrošinot drošu darbību un 
nekavējot jauninājumu ieviešanu;

j) veikt pētījumus, lai atbalstītu jaunu 
noteikumu un standartu izstrādi un 
pārskatītu jau izstrādātos noteikumus un 
standartus, kuru mērķis ir likvidēt 
mākslīgus šķēršļus ienākšanai tirgū, un 
atbalstītu savstarpēju aizstājamību, 
savstarpēju izmantojamību, ūdeņraža 
pārrobežu tirdzniecību un eksporta tirgus, 
vienlaikus nodrošinot drošu darbību un 
nekavējot jauninājumu ieviešanu;

– sniegt drošticamu informāciju, lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un 
nodrošinātu to, ka sabiedrība apzinās 
ūdeņraža drošumu un priekšrocības, ko 
jaunās tehnoloģijas rada attiecībā uz vidi, 
apgādes drošību, enerģijas izmaksām un 
nodarbinātību.

k) paziņot un izplatīt vērtīgu informāciju 
par savu darbību, jo īpaši MVU un 
pētniecības centriem, un sniegt drošticamu 
informāciju, lai uzlabotu sabiedrības 
informētību un nodrošinātu to, ka 
sabiedrība apzinās ūdeņraža drošumu un 
priekšrocības, ko jaunās tehnoloģijas rada 
attiecībā uz vidi, apgādes drošību, enerģijas 
izmaksām un nodarbinātību.

3. FCH kopuzņēmuma galvenais 
uzdevums ir nodrošināt kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā uzsāktās 
kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas izveidi un 
faktisku pārvaldību.
4. Tas ietver šādus pienākumus:
– izstrādāt un īstenot daudzgadu 
pētniecības pasākumu plānu;

l) izstrādāt un īstenot daudzgadu 
pētniecības pasākumu plānu;

– apgūt Kopienas finansējumu un mobilizēt 
privātā sektora un citus publiskā sektora 
resursus, kas vajadzīgi tā PTA&D
pasākumu īstenošanai;

m) apgūt Kopienas finansējumu un 
mobilizēt privātā sektora un citus publiskā 
sektora resursus, kas vajadzīgi tā PTA
pasākumu īstenošanai;

– nodrošināt PTA&D pasākumu pareizu 
īstenošanu un finanšu resursu pareizu 
pārvaldību;

n) nodrošināt PTA pasākumu pareizu 
īstenošanu un finanšu resursu pareizu 
pārvaldību;
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– sadarboties un apspriesties ar 
Dalībvalstu augsta līmeņa grupu; 
– sadarboties un apspriesties ar 
Zinātnisko komiteju; 
– organizēt ieinteresēto personu ģenerālās 
asamblejas gada sanāksmes;
– paziņot un izplatīt informāciju par 
projektiem, tostarp minot to dalībniekus, 
PTA&D darbību rezultātiem un FCH 
kopuzņēmuma finanšu ieguldījuma 
apjomu;

o) paziņot un izplatīt informāciju par 
projektiem, tostarp minot to dalībniekus, 
PTA darbību rezultātiem un FCH 
kopuzņēmuma finanšu ieguldījuma 
apjomu;

– informēt tiesību subjektus, kas noslēguši 
piešķīruma nolīgumu ar FCH 
kopuzņēmumu, par iespējām saņemt 
aizdevumu no Eiropas Investīciju bankas, 
jo īpaši par Riska dalīšanas finanšu 
mehānismu, kas izveidots Septītajā 
pamatprogrammā;

p) informēt tiesību subjektus, kas noslēguši 
piešķīruma nolīgumu ar FCH 
kopuzņēmumu, par iespējām saņemt 
aizdevumu no Eiropas Investīciju bankas, 
jo īpaši par Riska dalīšanas finanšu 
mehānismu, kas izveidots Septītajā 
pamatprogrammā;

– nodrošināt augstu pārredzamības līmeni 
un godīgu konkurenci saskaņā ar 
vienlīdzīgas piekļuves nosacījumiem 
visiem pieteikumu iesniedzējiem attiecībā 
uz FCH kopuzņēmuma pētniecības un 
demonstrējumu pasākumiem neatkarīgi no 
tā, vai tie ir Pētniecības grupas vai Nozares 
grupas locekļi (jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem);

q) nodrošināt augstu pārredzamības līmeni 
un godīgu konkurenci saskaņā ar 
vienlīdzīgas piekļuves nosacījumiem 
visiem pieteikumu iesniedzējiem attiecībā 
uz FCH kopuzņēmuma pētniecības un 
demonstrējumu pasākumiem neatkarīgi no 
tā, vai tie ir Pētniecības grupas vai Nozares 
grupas locekļi (jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem);

– sekot starptautiskajiem sasniegumiem 
attiecīgajā jomā un vajadzības gadījumā 
iesaistīties starptautiskā sadarbībā.

r) sekot starptautiskajiem sasniegumiem 
attiecīgajā jomā un vajadzības gadījumā 
iesaistīties starptautiskā sadarbībā.

s) izveidot ciešu sadarbību un nodrošināt 
koordināciju ar pētniecības 
pamatprogrammu un citiem ES, valstu un 
starpvalstu mēroga pasākumiem, iestādēm 
un ieinteresētajām personām;
t) pārraudzīt virzību uz FCH 
kopuzņēmuma mērķu sasniegšanu;
u) veikt jebkādas citas darbības savu 
mērķu sasniegšanai.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Svarīgs kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas uzdevums ir sekmēt 
jauninājumus mazos un vidējos uzņēmumos, jaunas uzņēmējdarbības attīstību un jaunu 
uzņēmumu dibināšanu.

Grozījums Nr. 23
Pielikums – I.3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībnieki un interešu grupas Dalībnieki

1. FCH kopuzņēmuma dibinātāji (turpmāk 
tekstā — „dibinātāji”) ir:

1. FCH kopuzņēmuma dibinātāji (turpmāk 
tekstā — „dibinātāji”) ir:

– Eiropas Kopiena, ko pārstāv Eiropas 
Komisija, un

a) Eiropas Kopiena, ko pārstāv Eiropas 
Komisija, un

– kurināmā elementu un ūdeņraža jomā 
uzsāktās Eiropas kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas nozares grupa Aisbl, kas 
izveidota atbilstoši Beļģijas tiesību aktiem 
(turpmāk tekstā — „Nozares grupa”).

b) pēc statūtu pieņemšanas — kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā uzsāktās 
Eiropas kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas 
nozares grupa, bezpeļņas organizācija
Aisbl, kas izveidota atbilstoši Beļģijas 
tiesību aktiem, un kuras mērķis ir veicināt 
FCH kopuzņēmuma mērķu sasniegšanu
(turpmāk tekstā — „Nozares grupa”).

2. Nozares grupa: 2. Nozares grupa:

– ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis 
ir veicināt FCH kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanu;
– ir reģistrēta saskaņā ar Beļģijas tiesību 
aktiem un darbojas atbilstīgi tās 
reģistrētajiem statūtiem, kas pieņemti tā, 
lai tie attiektos uz kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu;
– nodrošina to, ka tās ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma resursos saskaņā ar šīs 
regulas 5. pantu tiek veikts iepriekš kā 
ieguldījums naudā, sedzot 50 % no FCH 
kopuzņēmuma kārtējām izmaksām, un 
iemaksāts FCH kopuzņēmuma budžetā 
pirms katra finanšu gada sākuma;

– nodrošina to, ka tās ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma resursos saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem tiek veikts iepriekš 
kā ieguldījums naudā, sedzot 50 % no FCH 
kopuzņēmuma kārtējām izmaksām, un 
iemaksāts FCH kopuzņēmuma budžetā 
pirms katra finanšu gada sākuma;

– nodrošina to, ka nozares ieguldījums 
FCH kopuzņēmuma finansēto PTA&D

– nodrošina to, ka nozares ieguldījums 
FCH kopuzņēmuma finansēto PTA
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pasākumu īstenošanā tiek veikts natūrā un 
veido vismaz 50 % no projekta kopējām 
izmaksām, ko aprēķina katru gadu;

pasākumu īstenošanā atbilst vismaz 
Kopienas ieguldījumam;

– 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 ar taisnīgiem un 
pamatotiem nosacījumiem var iesaistīties 
ikviens privāto tiesību subjekts (tostarp 
mazie un vidējie uzņēmumi), kas reģistrēts 
saskaņā ar dalībvalsts vai asociētās 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.

3. Pētniecības grupa, kas pārstāv bezpeļņas 
organizācijas, universitātes un pētniecības 
centrus, pēc izveidošanas var kļūt par FCH 
kopuzņēmuma dalībnieku, ar nosacījumu, 
ka ir izveidota struktūra, kas pārstāv 
zinātnisko sabiedrību. Pētniecības grupas 
pieteikumu adresē Valdei, kas pieņem 
attiecīgu lēmumu.

3. Pētniecības grupa pēc izveidošanas var 
kļūt par FCH kopuzņēmuma dalībnieku, ar 
nosacījumu, ka tā ir atzinusi šos statūtus.

4. Pētniecības grupa: 4. Pētniecības grupa:
– ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir 
veicināt FCH kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanu;

– ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir 
veicināt FCH kopuzņēmuma mērķu 
sasniegšanu;

– ir reģistrēta saskaņā ar Beļģijas tiesību 
aktiem un darbojas atbilstīgi tās 
reģistrētajiem statūtiem, kas pieņemti tā, lai 
tie attiektos uz kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu;

– ir reģistrēta saskaņā ar Beļģijas tiesību 
aktiem un darbojas atbilstīgi tās 
reģistrētajiem statūtiem, kas pieņemti tā, lai 
tie attiektos uz kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu;

– nodrošina to, ka tās ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma resursos tiek veikts iepriekš 
kā ieguldījums naudā, veido 1/12 daļu no 
FCH kopuzņēmuma kārtējām izmaksām un 
tiek iemaksāts FCH kopuzņēmuma budžetā 
pirms katra finanšu gada sākuma;

– nodrošina to, ka tās ieguldījums FCH 
kopuzņēmuma resursos tiek veikts iepriekš 
kā ieguldījums naudā, veido 1/20 daļu no 
FCH kopuzņēmuma kārtējām izmaksām un 
tiek iemaksāts FCH kopuzņēmuma budžetā 
pirms katra finanšu gada sākuma;

– ir grupa, kurā var iesaistīties jebkura 
bezpeļņas organizācija, universitāte vai 
pētniecības centrs, kas reģistrēts 
dalībvalstī, asociētajā valstī vai 
kandidātvalstī.
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5. Dibinātājs var izbeigt savu līdzdalību 
FCH kopuzņēmumā. Tādā gadījumā FCH 
kopuzņēmumu likvidē, kā paredzēts 
I.22. pantā.

5. Dibinātājs var izbeigt savu līdzdalību 
FCH kopuzņēmumā. Tādā gadījumā FCH 
kopuzņēmumu likvidē, kā paredzēts 
I.22. pantā.

6. Pētniecības grupa var izbeigt savu 
līdzdalību FCH kopuzņēmumā. Izbeigšana 
stājas spēkā un kļūst neatsaucama sešus 
mēnešus pēc paziņošanas dibinātājiem, un 
pēc tam dalībnieks, kas izbeidz savu 
dalību, tiek atbrīvots no visiem 
pienākumiem, izņemot tos, kurus FCH 
kopuzņēmums apstiprinājis pirms 
līdzdalības izbeigšanas.

6. Pētniecības grupa var izbeigt savu 
līdzdalību FCH kopuzņēmumā. Izbeigšana 
stājas spēkā un kļūst neatsaucama sešus 
mēnešus pēc paziņošanas dibinātājiem, un 
pēc tam dalībnieks, kas izbeidz savu 
dalību, tiek atbrīvots no visiem 
pienākumiem, izņemot tos, kurus FCH 
kopuzņēmums apstiprinājis pirms 
līdzdalības izbeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Svarīgi, lai zinātniskā sabiedrība aktīvi iesaistītos kopīgā 
tehnoloģiju iniciatīvā, jo zinātniskai izpētei jau no pašas sākotnējās stadijas jābūt svarīgam 
nākamās darba programmas elementam. Lai neradītu nevajadzīgi lielus šķēršļus zinātniskās 
sabiedrības dalībai kopuzņēmumā, tās ieguldījumam kārtējo izmaksu finansēšanā jābūt 
samērīgam.

Grozījums Nr. 24
Pielikums – I.4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FCH kopuzņēmuma izpildstruktūras ir 
Valde un Programmu birojs. FCH 
kopuzņēmuma padomdevējas struktūras ir 
Dalībvalstu augsta līmeņa grupa, 
Ieinteresēto personu ģenerālā asambleja 
un Zinātniskā komiteja.

1. FCH kopuzņēmuma struktūras ir:

(a) Valde,

(b) izpilddirektors,

(c) Zinātniskā komiteja.

2. Ja kāds noteikts uzdevums nav 
nevienas minētās struktūras kompetencē, 
tad kompetentā iestāde ir valde.
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3. FCH kopuzņēmuma ārējās 
padomdevējas struktūras ir Dalībvalstu 
augsta līmeņa grupa un Ieinteresēto 
personu ģenerālā asambleja. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju attiecībā uz tiesību akta un statūtu noteikumiem.

Grozījums Nr. 25
Pielikums – I.5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde ievēl priekšsēdētāju. 
Priekšsēdētāju ievēl uz 2 gadiem.

4. Valde ieceļ priekšsēdētāju no Nozares 
grupas pārstāvjiem. Priekšsēdētāju ieceļ uz 
gadu un vienu reizi var iecelt atkārtoti. 
Par priekšsēdētāja vietniekiem ieceļ MVU 
un Pētniecības grupas pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šī ir nozares vadīta iniciatīva, svarīgi uzsvērt, ka priekšsēdētājam jābūt Nozares grupas 
pārstāvim. Tāpat jāparedz priekšsēdētāju rotācijas sistēma, lai nevienas nozares intereses 
nevarētu dominēt. Šāds pats formulējums izmantots arī kopīgā tehnoloģiju iniciatīvā „Clean 
Sky”. Visbeidzot, MVU un zinātniskās sabiedrības svarīgajai lomai piešķirts oficiāls statuss, 
paredzot par priekšsēdētāja vietniekiem iecelt šo jomu pārstāvjus.

Grozījums Nr. 26
Pielikums – I.5. pants – 15. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā par priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu ierosināšanu ir atbildīgs izpilddirektors, 
bet par šo uzaicinājumu izsludināšanas pārvaldību atbild Programmu birojs, galīgā atbildība 
jāuzņemas Valdei.

Grozījums Nr. 27
Pielikums – I.6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valde ieceļ izpilddirektoru no Komisijas 
ieteikto pretendentu saraksta uz sākotnējo 
laikposmu, kas nav ilgāks par trīs gadiem. 
Pēc izpilddirektora darbības novērtēšanas 
Valde var pagarināt viņa pilnvaru termiņu 
vienu reizi uz papildu laikposmu, kas nav 
ilgāks par četriem gadiem.

8. Izpilddirektoru uz trīs gadiem ieceļ 
valde, pamatojoties uz Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, citos publiski 
pieejamos periodiskos izdevumos vai 
tīmekļa vietnēs publicēta uzaicinājuma 
izteikt ieinteresētību. Pēc izpilddirektora 
darbības novērtēšanas Valde var pagarināt 
viņa pilnvaru termiņu vienu reizi uz 
papildu laikposmu, kas nav ilgāks par 
četriem gadiem, pēc tam iepriekš minētajā 
veidā publicē uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Pielikums – I.7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Zinātniskā komiteja veic šādus 
uzdevumus:

4. Zinātniskajai komitejai ir šādi uzdevumi:

– sniedz savu atzinumu par gada PTA&D 
pasākumu atbilstību un rezultātiem un 
iesaka vajadzīgos pielāgojumus;

a) ieteikt zinātniskās prioritātes gada un 
daudzgadu pētniecības pasākumu plānu 
priekšlikumiem;

– sniedz savu atzinumu par zinātniskajām 
prioritātēm daudzgadu PTA&D 
pasākumu plānā;

b) konsultēt par gada darbības pārskatā 
raksturotajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem.

– konsultē Valdi par gada darbības 
pārskatā raksturotajiem zinātnes 
sasniegumiem.

c) konsultēt par salīdzinošās vērtēšanas 
komiteju sastāvu.

Or. en
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Pamatojums

Zinātniskās komitejas īpašā loma un uzdevumi skaidri jānosaka, jo it īpaši agrīnajos posmos 
zinātniskai izpētei jābūt kopuzņēmuma darba svarīgam elementam.

Grozījums Nr. 29
Pielikums – I.8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas kopējais ieguldījums FCH 
kopuzņēmumā no Septītās 
pamatprogrammas budžeta PTA&D 
pasākumu kārtējo un darbības izmaksu 
segšanai nepārsniedz 470 miljonus euro. 
Paredzams, ka kārtējās izmaksas 
nepārsniegs 20 miljonus euro.

1. FCH kopuzņēmumu kopīgi finansē tā 
dalībnieki, veicot iemaksas pa daļām, un 
pasākumos iesaistītās juridiskās personas 
— veicot ieguldījumu natūrā. Sākotnēji 
FCH kopuzņēmuma kārtējās izmaksas 
vienlīdzīgās daļās naudā sedz Kopiena un 
Nozares grupa. Līdzko Pētniecības grupa 
kļūst par FCH kopuzņēmuma dalībnieku, 
tā sedz 1/20 daļu no kārtējām izmaksām 
un Komisijas daļa kārtējo izmaksu 
segšanā attiecīgi samazinās. Kopienas 
kopējais ieguldījums FCH kopuzņēmuma 
kārtējo izmaksu segšanai nepārsniedz 
EUR 20 miljonus. Ja kādu daļu no 
Kopienas ieguldījuma neizmanto, to 
piešķir FCH kopuzņēmuma pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 30
Pielikums – I.9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.9.a pants

PTA pasākumu īstenošana

1. FCH kopuzņēmums atbalsta PTA 
pasākumus pēc uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus konkursa kārtībā, 
neatkarīgas novērtēšanas un piešķīruma 
nolīguma un konsorcija nolīguma 



PR\707563LV.doc 31/39 PE402.530v01-00

LV

noslēgšanas attiecībā uz katru projektu.
2. Izņēmuma gadījumos FCH 
kopuzņēmums var izsludināt 
uzaicinājumus piedalīties iepirkumu 
konkursā, ja šāda rīcība tiek uzskatīta par 
vajadzīgu pētniecības mērķu efektīvai 
sasniegšanai.
3. FCH kopuzņēmums nosaka procedūras 
un mehānismus piešķīruma nolīgumu 
izpildei, pārraudzībai un kontrolei.
4. Piešķīruma nolīgums:
– nosaka attiecīgu kārtību PTA pasākumu 
īstenošanai;
– nosaka atbilstīgu finansēšanas kārtību 
un noteikumus attiecībā uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām, pamatojoties uz 
17. pantā izklāstītajiem principiem;
– reglamentē attiecības starp projekta 
konsorciju un FCH kopuzņēmumu.
5. Projekta dalībnieki konsorcija 
nolīgumu noslēdz pirms piešķīruma 
nolīguma noslēgšanas.
Tajā:
– nosaka attiecīgu kārtību piešķīruma 
nolīguma izpildei;
– reglamentē attiecības starp projekta 
dalībniekiem, jo īpaši intelektuālā 
īpašuma tiesību noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Viens no kopuzņēmuma pašiem svarīgākajiem uzdevumiem ir īstenot pētniecības un attīstības 
un ieviešanas pasākumus. Tāpēc šķiet piemērots īpašs pants, kurā būtu iekļauti šo pasākumu 
īstenošanas noteikumi.
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Grozījums Nr. 31
Pielikums – I.10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības pretendēt uz finansējumu Pasākumu finansējums
1. Kopienas ieguldījumu FCH 
kopuzņēmumam PTA&D pasākumu 
finansēšanai piešķir pēc uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā.

1. Tiesības pretendēt uz finansējumu ir 
šādām struktūrām:

a) tiesību subjekti, kuri reģistrēti 
dalībvalstī vai asociētajā valstī;
b) starptautiskas organizācijas, kam 
saskaņā ar starptautiskiem publisko 
tiesību aktiem ir juridiskas personas 
statuss, kā arī visas šādu organizāciju 
izveidotas specializētas aģentūras;
c) trešo valstu tiesību subjekti, ja Valde to 
līdzdalību uzskata par īpaši lietderīgu 
projektam.

2. Izņēmuma gadījumos FCH 
kopuzņēmums var izsludināt 
uzaicinājumus piedalīties iepirkumu 
konkursā, ja šāda rīcība tiek uzskatīta par 
vajadzīgu pētniecības mērķu efektīvai 
sasniegšanai.

2. Lai tās varētu uzskatīt par atbilstīgām 
Kopienas finansējumam, PTA pasākumu 
īstenošanas izmaksās neiekļauj 
pievienotās vērtības nodokli.

3. Uz šādu finansējumu ir tiesības 
pretendēt privāto tiesību subjektiem, kas 
atbilst visiem turpmāk minētajiem 
kritērijiem:

3. Projektiem atvēlētā Kopienas finanšu 
ieguldījuma lielāko iespējamo apjomu 
pieskaņo apjomiem, kādi noteikti Septītās 
pamatprogrammas līdzdalības 
noteikumos. Ja finansējuma apjomam 
jābūt mazākam, lai nodrošinātu atbilstību 
I.8. pantā noteiktajiem saskaņošanas 
principiem, samazināšanai jānotiek 
taisnīgi un proporcionāli iepriekš 
minētajiem finanšu ieguldījuma 
lielākajiem iespējamiem apjomiem, kādi 
noteikti Septītās pamatprogrammas 
līdzdalības noteikumos attiecībā uz 
ikvienu dalībnieku un katru atsevišķo 
projektu.

(a) tie ir reģistrēti kādā dalībvalstī, vai to 
juridiskā adrese vai galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas valstī, kas 
ir Eiropas Ekonomikas zonas nolīguma 
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līgumslēdzēja puse vai ir asociētā valsts 
vai kandidātvalsts;
(b) tie veic attiecīgus pasākumus 
kurināmā elementu un/vai ūdeņraža 
PTA&D, industrializācijas vai 
izmantošanas jomā un/vai tiem ir konkrēti 
plāni šādus pasākumus drīzā nākotnē 
veikt Eiropas Savienībā vai Eiropas 
Ekonomikas zonā.
4. Pretendēt uz finansējumu ir tiesības arī 
šādām struktūrām:
(a) bezpeļņas organizācijas, kas ir 
reģistrētas kādā dalībvalstī, asociētajā 
valstī, kandidātvalstī vai EEZ, tostarp 
vidējās un augstākās izglītības iestādes; 
(b) starptautiskas organizācijas, kam ir 
juridiskas personas statuss saskaņā ar 
starptautiskajām publiskajām tiesībām, kā 
arī ikviena specializētā aģentūra, ko 
izveidojušas šādas starpvaldību 
organizācijas; 
(c) trešo valstu tiesību subjekti, ar 
nosacījumu, ka Valde to līdzdalību 
uzskata par īpaši lietderīgu projektam.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar citām kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu 
konsekventu un horizontālu pieeju. Saistīts ar 7. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 32
Pielikums – I.16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. FCH kopuzņēmuma darbinieki ir 
pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, 
un ar tiem ir noslēgts līgums uz noteiktu 
laiku; to var pagarināt vienu reizi, 
kopējam laikposmam nepārsniedzot 
septiņus gadus.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar Parlamenta nostāju attiecībā uz citām kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām, lai īstenotu konsekventu un horizontālu pieeju.

Grozījums Nr. 33
Pielikums – I.19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.19. pants svītrots
1. FCH kopuzņēmums atbalsta 
pētniecības pasākumus pēc 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
konkursa kārtībā, neatkarīgas 
novērtēšanas un piešķīruma nolīguma un 
konsorcija nolīguma noslēgšanas 
attiecībā uz katru projektu.
2. FCH kopuzņēmums nosaka procedūras 
un mehānismus piešķīruma nolīgumu 
izpildei, pārraudzībai un kontrolei.
3. Piešķīruma nolīgums:
– tajā paredz piemērotu kārtību PTA&D 
pasākumu īstenošanai;
– tajā paredz atbilstīgu finansēšanas 
kārtību un noteikumus attiecībā uz 
intelektuālā īpašuma tiesībām, 
pamatojoties uz I.24. pantā izklāstītajiem 
principiem;
– tas reglamentē attiecības starp projekta 
konsorciju un FCH kopuzņēmumu.
4. Konsorcija nolīgums:
– projekta dalībnieki to noslēdz pirms 
piešķīruma nolīguma noslēgšanas;
– tajā paredz piemērotu kārtību 
piešķīruma nolīguma izpildei;
– tas reglamentē attiecības starp projekta 
dalībniekiem, jo īpaši intelektuālā 
īpašuma tiesību noteikumus.
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Or. en

Pamatojums

Šī panta teksts jau iekļauts citos pantos, tāpēc to var svītrot.
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PASKAIDROJUMS

Ūdeņradis ir vieglākais elements Visumā, kurš turklāt pieejams bagātīgā daudzumā. Ar 
ūdeņradi darbināmus kurināmā elementus astronauti veiksmīgi izmanto jau vismaz 50 gadus.
Šī priekšlikuma mērķis ir sekmēt ūdeņraža izmantošanu zemes vajadzībām un padarīt to par 
vienu no svarīgākajiem balstiem Eiropas stratēģijā cīņai pret klimata pārmaiņām un trešās 
rūpnieciskās revolūcijas īstenošanai.

Enerģētika un klimata pārmaiņas ir ES galvenās prioritātes. Eiropadomes pagājušajā gadā 
nospraustie ārkārtīgi tālejošie mērķi ir pienācīgi atspoguļoti nesenajos Komisijas 
priekšlikumos. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ūdeņraža ekonomika savu galveno motivāciju rod 
redzējumā, ko savā runā 2003. gada konferencē iezīmēja Eiropas Komisijas iepriekšējais 
priekšsēdētājs: „Kas tad padara Eiropas ūdeņraža programmu par patiesu nākotnes vīziju?
Tas ir mūsu deklarētais mērķis līdz gadsimta vidum īstenot pakāpenisku pāreju uz pilnībā 
integrētu ūdeņraža ekonomiku, kas pamatojas uz atjaunojamiem enerģijas resursiem”.1

Saskaņā ar šo ilgtermiņa redzējumu Eiropas Parlaments pagājušā gada maijā pieņēma 
rakstisku deklarāciju2, iesakot „izmantojot augšupēju pieeju, līdz 2025. gadam izveidot 
decentralizētu ūdeņraža infrastruktūru visās Eiropas Savienības dalībvalstīs” kā vienu no 
trešās rūpnieciskās revolūcijas pīlāriem.

Ūdeņraža un kurināmā elementu tehnoloģiju platforma ir lieti noderējusi, koordinējot Eiropas 
Savienības centienus izveidot pilnībā integrētu ūdeņraža ekonomiku ar Stratēģiskās 
pētniecības programmas izstrādi (kura pienācīgi jāņem vērā, izveidojot Energotehnoloģiju 
stratēģisko plānu3). Saistībā ar Tehnoloģiju platformu arī izstrādāts īstenošanas plāns, kura 
mērķis ir ūdeņraža un kurināmā elementu tehnoloģijām piešķirt nozīmīgu lomu Eiropas 
jaunajā enerģētikas modelī. Tajā aprakstīti četri inovāciju un attīstības pasākumi: ar ūdeņradi 
darbināmi transportlīdzekļi, ilgtspējīga ūdeņraža ražošana, kurināmā elementi un sākotnējie 
tirgi4.

Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu (KTI) koncepcija tika ieviesta Septītajā pamatprogrammā kā 
jauns mehānisms ilgtermiņa publiskā un privātā sektora partnerības īstenošanai pētniecībā 
Eiropas līmenī tajās jomā, kur mērķu apjoms un darbības joma ir tāda, ka vienkārša 
koordinācija un parasto instrumentu atbalsts nav pietiekami. Līdz šim ir izveidotas četras KTI, 
tostarp novatoriskas medicīnas, iegulto sistēmu, aeronautikas un nanoelektronikas jomās.

Ar šo priekšlikumu tiks izveidota piektā KTI kurināmā elementu un ūdeņraža jomā. Šī izvēle 
ir loģiska. Tā kā ES svarīgākie uzdevumi ir energoapgādes drošība, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana un ilgtspējīga attīstība, tai jāsekmē tīrāku un efektīvāku tehnoloģiju izstrāde un 

                                               
1 „Ūdeņradis – nākotnes enerģijas vektors”, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Romano Prodi runa, 2003. gada 

16. jūnijs.
2 Rakstiska deklarācija par videi nekaitīga ūdeņraža ekonomikas ieviešanu un trešo rūpniecisko revolūciju 

Eiropā, izmantojot partnerattiecības ar iesaistītajiem reģioniem un pilsētām, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Eiropas Parlaments 16/2007.

3 Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (ETS plāns) — „Ceļā uz zemas oglekļa emisijas nākotni” —
COM(2007)723.

4 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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izmantošana enerģijas pārveides, transporta un izmantošanas jomā. Kurināmā elementu un 
ūdeņraža tehnoloģijas var būtiski palīdzēt sasniegt šos mērķus. Kurināmā elementi ir ļoti klusi 
un efektīvi enerģijas pārveidotāji, kas pārveido kurināmo un skābekli tieši par elektrību, 
siltumu un ūdeni elektroķīmiska procesa laikā. Tā kā tie darbojas ar dažādu kurināmo, šo 
elementu tehnoloģijas ļauj izmantot dažādus enerģijas avotu veidus, ko lietot 
transportlīdzekļos (šobrīd par 98 % ir atkarīgi no naftas), sekmēt atjaunojamās enerģijas 
iesaisti enerģijas tirgū un piedāvāt patiesi tīru enerģijas pārveidotāju, ja elementos izmanto 
ūdeņradi.

Līdzās ieguvumiem videi, rodas arī ekonomiskais potenciāls. Kurināmā elementiem ir liela 
ietekme uz konkurētspēju ekonomikā, jo tos dažādos veidos var izmantot enerģiju patērējošās 
iekārtās, sākot ar portatīvo elektronikas aprīkojumu (piemēram, mobilie telefoni un 
mp3 formāta mūzikas atskaņotāji) līdz pat ūdeņraža automobiļiem. Turklāt tā kā tās sauc arī 
par „progresīvajām tehnoloģijām”, pirmie tirgū ienācēji var gūt komerciālus ieguvumus 
pasaules mērogā.

Tomēr tehnoloģijas šajā jomā visticamāk nebūs komerciāli pieejamas tik ātri, cik tas būtu 
vēlams. To veicina parastās tirgus neveiksmes, kas saistītas ar jaunu tehnoloģiju izstrādi un 
pieņemšanu, piemēram, zināšanu un ieviešanas nesaskaņotība, tīkla ārējie aspekti un nepilnīga 
informācija. Šos trūkumus vēl vairāk padziļina ilgais laiks līdz nokļūšanai tirgū un augstais 
koordinācijas līmenis, kas vajadzīgs šajā nozarē. Tā kā pašlaik nav ilgtermiņa integrētas 
publiskas pētniecības un attīstības stratēģijas, Eiropas rūpniecības nozare nevar iesaistīt vairāk 
resursu, un tāpēc ASV šajā jomā jau veikti astoņas reizes lielāki privātie ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā nekā Eiropā. Līdz ar to ES par pieciem gadiem atpaliek no Japānas un 
Ziemeļamerikas ar kurināmā elementiem darbināmu transportlīdzekļu izstrādē.

Tādēļ KTI izveidošanu šajā jomā var vērtēt ļoti atzinīgi. Apvienojot visu ieinteresēto personu 
spēkus un piedāvājot ilgtermiņa saistības, KTI nodrošinās, ka pētniecības un izmantošanas 
pasākumi tiek veikti racionalizēti un vienoti, ka tiek sekmēti uzņēmumu rosināti centieni un 
ka galvenā vērība tiek vērsta uz daudzsološākajiem šī novatoriskā tirgus aspektiem. Tas 
paātrinās pāreju uz ilgtspējīgu tirgus ekonomiku, nodrošinās, ka Eiropa ieņem līderpozīcijas 
pasaules tehnoloģiju attīstībā, ievērojami paaugstinās Eiropas konkurētspēju (tostarp daudzu 
MVU konkurētspēju) un ilgtermiņā risinās jautājumus, kas saistīti ar Eiropas enerģētikas 
politikas jomu virzītājiem.

Referents atzīst šīs KTI lielo nozīmi, jo tā ir pirmais solis tālejošākas Eiropas mēroga 
stratēģijas pieņemšanā, lai noteiktu kurināmā elementus un ūdeņradi par galveno faktoru, kas 
sekmē tādu tehnoloģiju attīstību, kuras var sniegt būtisku ieguldījumu enerģētikas, transporta, 
vides un ilgtspējīgas izaugsmes politikas jomās visā Eiropā. Nozares grupas izveidošana ir 
nopietns paraugs, kas rāda Eiropas rūpniecības iesaistīšanos šajā virzībā. Tomēr pašreizējā 
budžeta priekšlikuma summa ir tikai EUR 470 miljoni un tas neatspoguļo apjomīgos 
centienus, kādi būs nepieciešami KTI mērķu sasniegšanai (pēc tehnoloģiju platformas 
aprēķiniem nākamajos astoņos gados būs vajadzīgi EUR 7,4 miljardi1). Ja vēlamies sasniegt 
mērķus, jābūt gataviem apsvērt iespēju izmantot Septītās pamatprogrammas starpposma 
pārskatu, lai nopietni pārvērtētu Eiropas finansiālo ieguldījumu, ņemot vērā ūdeņraža KTI 
sasniegumus un kurināma elementu un ūdeņraža tehnoloģiju vispārējo ietekmi un 

                                               
1 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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perspektīvas Eiropā.

Turklāt ir nepieciešams apsvērt, ka, lai nodrošinātu pāreju uz jaunu tālejošu enerģētikas 
modeli, kuru Eiropa ierosina pasaulei kā instrumentu efektīvai cīņai ar klimata pārmaiņām, 
ūdeņraža nozarei jāgūst īpaši iespaidīgi rezultāti, kurus var sasniegt tikai ar labāku 
koordināciju ar visām citām valstu kurināmā elementu un ūdeņraža programmām un 
vadošajām novatoriskajām tehnoloģiju platformām, kā arī ar Kopīgā pētniecības centra 
centieniem šajā nozarē.

Papildus steidzami jārisina arī jautājums par normatīvajiem šķēršļiem un jāizveido skaidrs 
tiesiskais regulējums, lai radītu vēlamos nosacījumus privātā sektora ieguldījumiem. Šajā 
saistībā atzinīgi jāvērtē tas, ka kopā ar šo priekšlikumu Komisija arī ierosina noteikt drošības 
un tehniskos standartus gan ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem, gan ūdeņraža 
uzpildes infrastruktūrai, kas ir svarīgi drīzai pieņemšanai.

Visbeidzot, bet nebūt ne mazāk svarīgi ir uzsvērt finansiālo sviru nozīmi agrīnos tirgos, lai 
sekmētu ar ūdeņraža izmantošanu saistītu enerģijas sistēmu un transportlīdzekļu ieviešanu 
tirgū. To var paveikt ar stimuliem, kas līdzīgi jau izmantotajiem atjaunojamās enerģijas jomā, 
un optimizējot Eiropas Investīciju bankas esošo resursu un reģionālā un valstu līmenī 
pieejamo līdzekļu izmantošanu.

Visbeidzot ir ierosināti konkrēti grozījumi, lai nostiprinātu šo priekšlikumu.

1. Vēl vairāk uzmanības jāpievērš un jāakcentē MVU jauninājumu potenciāls, tostarp 
konkrētie šķēršļi, ar kuriem šie uzņēmumi saskaras, piemēram, ierobežota piekļuve 
pētniecības infrastruktūrām. Tādēļ MVU nozīme un to īpašā situācija ir konkrēti minēta 
kopuzņēmuma mērķos un uzdevumos.

2. Uzmanība jāpievērš pētījumiem, kas vērsti uz īpasi progresīviem sasniegumiem. Kā 
minēts īstenošanas plānā, jo īpaši agrīnajos posmos pētījumiem jāveido KTI pasākumu 
svarīga daļa, jo pētniecības jomā joprojām nepieciešami nozīmīgi un progresīvi rezultāti.
Apmēram 1/3 daļa plānoto resursu atzīti par tādiem, kas nepieciešami pētniecības un 
attīstības pasākumiem. Šajā saistībā KTI pasākumos ir ļoti svarīgi pilnībā iesaistīt 
zinātnisko sabiedrību (tostarp Kopīgo pētniecības centru) un neradīt tai nevajadzīgus 
šķēršļus Pētniecības grupas izveidošanai un dalībai kopuzņēmumā. Tādēļ tās 
ieguldījumam kārtējo izmaksu finansēšanā jābūt samērīgam.

3. Jāuzsver šī kopuzņēmuma kopīgais raksturs. Publiskā un privātā sektora partnerība 
nozīmē, ka Kopienas un nozares pārstāvji iesaistās un piedalās vienlīdzīgi. Tādēļ nozares 
ieguldījumi natūrā jāpārbauda atsevišķi, lai vismaz nodrošinātu to patiesu atbilstību 
Kopienas finansiālajam ieguldījumam. Tādēļ jāsaglabā ierosinātās Kopienas „veto 
tiesības” attiecībā un visiem Valdes pieņemtajiem lēmumiem, kuri saistīti ar ieguldījumu 
natūrā novērtējumu.

4. Lai samazinātu nevajadzīgu birokrātiju un administratīvās izmaksas, pilnībā jāizmanto 
tehnoloģiju platformas paveiktais darbs un komitejas. Piemēram, dalībvalstis varētu 
uzticēt plānotās Dalībvalstu augsta līmeņa grupas darbu tiem pašiem cilvēkiem, kuri jau ir 
programmu komiteju locekļi Septītās pamatprogrammas īstenošanas uzraudzībai. Turklāt 
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aprēķinātā kārtējo izmaksu procentuālā daļa (apmēram 5 % no kopējā izmaksām) šķiet 
samērā liela. Ja iespējams, neizmantotais kārtējo izmaksu finansējums jāizmanto darbības 
izmaksu segšanai.

5. Kopuzņēmuma precīzs juridiskais statuss jānosaka skaidrāk, lai jo īpaši nodrošinātu tā 
atbildību Eiropas Parlamentam, kas ir viena no budžeta lēmējiestādēm.

6. Teksts ir saskaņots ar citu KTI tekstiem, lai īstenotu konsekventu un horizontālu pieeju.
Šajā nolūkā ir ierosināti grozījumi normatīvā teksta daļu pārvietošanai uz pielikumu, 
tādējādi samazinot nevajadzīgu teksta dublēšanos un juridiskas pretrunas.
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