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Grozījums Nr. 33
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. atzinīgi vērtē grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
4. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlamenta 2009. gada 
3. februāra rezolūcijā par programmu 
vispārējas nozīmes un darījumu aviācijas 
ilgtspējīgai nākotnei6a pausts aicinājums 
Komisijai stiprināt atbalstu aeronautikas 
pētījumiem, attīstībai un jauninājumiem, 
jo īpaši tiem, ko nodrošina MVU, kuri 
projektē un būvē gaisa kuģus vispārējas 
nozīmes un darījumu aviācijas 
vajadzībām.
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__________________
6a OV C 67 E, 18.3.2010., 5. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 
Lēmumu (ES) Nr. [..]/2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”8, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts kopuzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

(5) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [...]/2013 
[Pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] un
Padomes 2013. gada [..] Lēmumu (ES) 
Nr. [..]/2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”8, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts kopuzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

__________________ __________________
8 OV [..] [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”].

8 OV [..] [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, jo tas palīdzēs 
atspoguļot atbilstību pamatprogrammas 19. pantam un tajā izklāstītajiem principiem.

Grozījums Nr. 37
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 
Lēmumu (ES) Nr. [..]/2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”8, būtu jāsniedz papildu 
atbalsts kopuzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 
Lēmumu (ES) Nr. [..]/2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”8, var sniegt papildu 
atbalstu kopuzņēmumiem, kas izveidoti ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, atbilstoši 
Lēmumā (ES) Nr. [..]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

__________________ __________________
8 OV [..] [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”].

8 OV [..] [stratēģiskā programma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en

Grozījums Nr. 38
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopuzņēmums “Clean Sky”, kurš 
izveidots ar Padomes 2007. gada 
20. decembra Regulu (EK) Nr. 71/2008, ar 
ko izveido kopuzņēmumu “Clean Sky”9, 
īsteno savus mērķus stimulēt jaunu 
pētniecību publiskā un privātā sektora 
partnerības ietvaros, kas nodrošina iespējas 
ilgstošai sadarbībai starp Eiropas 
aeroinženierijas nozares ieinteresētajām 
personām. Mazie un vidējie uzņēmumi 
(MVU) ir ļoti plaši piedalījušies 
kopuzņēmumā “Clean Sky”, un tiem ir 
piešķirti aptuveni 40 % no uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus atvēlētā budžeta. 
Starpposma novērtējumā10 par 
kopuzņēmumu “Clean Sky” ir apliecināts, 
ka kopuzņēmums veiksmīgi stimulē 
virzību uz vides mērķu sasniegšanu. 
Turklāt kopuzņēmums ir arī ļoti veiksmīgi 

(6) Kopuzņēmums “Clean Sky”, kurš 
izveidots ar Padomes 2007. gada 
20. decembra Regulu (EK) Nr. 71/2008, ar 
ko izveido kopuzņēmumu “Clean Sky”9, 
īsteno savus mērķus stimulēt jaunu 
pētniecību publiskā un privātā sektora 
partnerības ietvaros, kas nodrošina iespējas 
ilgstošai sadarbībai starp Eiropas 
aeroinženierijas nozares ieinteresētajām 
personām. Mazie un vidējie uzņēmumi 
(MVU) ir mēreni piedalījušies 
kopuzņēmumā “Clean Sky”, un tiem ir 
piešķirti aptuveni 40 % no uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus atvēlētā budžeta. 
Starpposma novērtējumā10 par 
kopuzņēmumu “Clean Sky” ir apliecināts, 
ka kopuzņēmums veiksmīgi stimulē 
virzību uz vides mērķu sasniegšanu. 
Tādējādi ir nodibināta jauna sadarbība un 
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piesaistījis plašu dažādu dalībnieku 
loku — visas Savienības pamatnozares un 
lielu skaitu MVU. Tādējādi ir nodibināta 
jauna sadarbība un notikusi jaunu 
organizāciju iesaistīšanās. Tāpēc būtu 
jāturpina atbalstīt tā pētniecības jomu, lai 
sasniegtu tā mērķus, kas noteikti šīs regulas 
2. pantā.

notikusi jaunu organizāciju iesaistīšanās. 
Tāpēc būtu jāturpina atbalstīt tā pētniecības 
jomu, lai sasniegtu tā mērķus, kas noteikti 
šīs regulas 2. pantā.

__________________ __________________
9 OV L 30, 4.2.2008., 1.–20. lpp. 9 OV L 30, 4.2.2008., 1.–20. lpp.
10 SEC/2011/1072 galīgā redakcija. 10 SEC/2011/1072 galīgā redakcija.

Or. en

Pamatojums

Tā kā lielākā daļa budžeta piešķīrumu netika piešķirti no uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, absolūtā ziņā līdzdalība ir bijusi maza.

Grozījums Nr. 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Turpinot atbalsta sniegšanu “Clean 
Sky” pētniecības programmai, būtu arī 
jāņem vērā pieredze, kas gūta 
kopuzņēmuma “Clean Sky” darbībā, 
tostarp tā starpposma novērtējuma rezultāti 
un ieinteresēto personu ieteikumi11. Tas 
būtu jāīsteno, izmantojot mērķim 
atbilstošāku struktūru un noteikumus, lai 
palielinātu efektivitāti un nodrošinātu 
vienkāršošanu. Šajā nolūkā 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” būtu 
jāpieņem finanšu noteikumi, kas īpaši 
pielāgoti tā vajadzībām, saskaņā ar 
209. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 

(7) Turpinot atbalsta sniegšanu “Clean 
Sky” pētniecības programmai, būtu arī 
jāņem vērā pieredze, kas gūta 
kopuzņēmuma “Clean Sky” darbībā, 
tostarp tā starpposma novērtējuma rezultāti 
un ieinteresēto personu ieteikumi11. Tas 
būtu jāīsteno atklāti un pārredzami, 
izmantojot mērķim atbilstošāku struktūru 
un noteikumus, lai palielinātu efektivitāti 
un nodrošinātu vienkāršošanu. Šajā nolūkā 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” būtu 
jāpieņem finanšu noteikumi, kas īpaši 
pielāgoti tā vajadzībām, saskaņā ar 
209. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
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vispārējam budžetam12. vispārējam budžetam12.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf.

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf.

12 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 12 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sasniegtu savus mērķus, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” būtu 
jāsniedz finansiāls atbalsts, galvenokārt —
kā dotācijas biedriem un dotācijas
dalībniekiem, kas atlasīti atklātu konkursu 
formā organizētos uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus.

(9) Lai sasniegtu savus mērķus, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” būtu 
jāsniedz finansiāls atbalsts, galvenokārt —
kā dotācijas biedriem un dalībniekiem, kas 
atlasīti atklātu konkursu formā organizētos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) To ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam arī ar papildu darbībām, kas
jāveic privātajiem biedriem, kā noteikts 
papildu darbību plānā; lai rastu atbilstošu 
priekšstatu par sviras efektu, šādas 
papildu darbības būtu jāuzskata par 
ieguldījumu plašākajā kopīgajā 

(11) Nosaka ieguldījumu, kas saistīts ar 
papildu darbībām, kuras jāveic privātajiem 
biedriem, kā noteikts papildu darbību 
plānā, tomēr to nedrīkst uzskatīt par 
ieguldījumu kopīgajā tehnoloģiju ierosmē 
“Clean Sky”.
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tehnoloģiju ierosmē “Clean Sky”.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 
finansē kopuzņēmums “Clean Sky 2”, būtu 
jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. [..]/2013, 
kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)13.

(12) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 
finansē kopuzņēmums “Clean Sky 2”, būtu 
jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. [..]/2013, 
kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)13. 
Līguma struktūrai nevajadzētu atšķirties 
no struktūras pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, un ir jānovērš jebkādi 
papildu līguma līmeņi, kas dalībniekiem 
var radīt nevajadzīgu administratīvu 
slogu.

__________________ __________________
13 OV … [Pētniecības pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

13 OV … [Pētniecības pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Dalībnieki uzskata, ka kopuzņēmums „Clean Sky” ir ieviesis līgumu trīs līmeņus, nevis divus, 
kā parasti izmantoja 7. pamatprogrammā.

Grozījums Nr. 43
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu un noteikumiem par 
netiešu pārvaldību, kuri izklāstīti Regulā
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Komisijas 
2012. gada 29. oktobra Deleģētajā regulā 
(ES) Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 piemērošanas 
noteikumiem14.

(13) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu un noteikumiem par 
netiešu pārvaldību, kuri izklāstīti Regulas
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 1.–
4. punktā un Komisijas 2012. gada 
29. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 piemērošanas noteikumiem14.

__________________ __________________
14 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp. 14 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijas iekšējam revidentam būtu 
jābūt tādām pašām pilnvarām attiecībā uz 
kopuzņēmumu “Clean Sky 2” kā attiecībā 
uz Komisiju.

(16) Komisijas iekšējam revidentam būtu 
jābūt tādām pašām pilnvarām attiecībā uz 
kopuzņēmumu “Clean Sky 2” kā attiecībā 
uz Komisiju. Tas pats attiecas uz Revīzijas 
palātu un Eiropas Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides 

svītrots
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akts var aizliegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 
aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu to struktūru pārskati, kuras 
izveidotas atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam, ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kurai jāsagatavo atzinums cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Revīzijas palāta var nepārbaudīt 
kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus, 
ja tas ir pamatoti, lai izvairītos no 
pārskatu pārbaudes dublēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar Līguma 287. panta
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides 
akts var aizliegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 
aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu to struktūru pārskati, kuras 
izveidotas atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam, ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
struktūrai, kurai jāsagatavo atzinums cita 
starpā par pārskatu ticamību un pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību. 
Revīzijas palāta var nepārbaudīt 
kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus, ja 
tas ir pamatoti, lai izvairītos no pārskatu 
pārbaudes dublēšanās.

(17) Saskaņā ar LESD 287. pantu
Savienības izveidotās struktūras, birojus 
vai aģentūras pārbauda Revīzijas palāta, 
kura sniedz atzinumu par pārskatu 
ticamību un pamatā esošo darījumu 
likumību un pareizību. Revīzijas palāta var 
nepārbaudīt kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
pārskatus, ja tas ir pamatoti, lai izvairītos 
no pārskatu pārbaudes dublēšanās.
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Or. ro

Grozījums Nr. 47
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides akts 
var aizliegt Revīzijas palātai pārbaudīt šādu 
struktūru, biroju vai aģentūru visu 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu to struktūru pārskati, 
kuras izveidotas atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam, ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas struktūrai, 
kurai jāsagatavo atzinums cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. Revīzijas 
palāta var nepārbaudīt kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” pārskatus, ja tas ir 
pamatoti, lai izvairītos no pārskatu 
pārbaudes dublēšanās.

(17) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides akts 
var aizliegt Revīzijas palātai pārbaudīt šādu 
struktūru, biroju vai aģentūru visu 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu to struktūru pārskati, 
kuras izveidotas atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam, ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas struktūrai, 
kurai jāsagatavo atzinums cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. Neskarot 
iepriekš minēto atzinumu, kas nav 
revīzijas atzinums, Revīzijas palāta 
pārbauda kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
pārskatus.

Or. fr

Pamatojums

Nav iemesla neaicināt Revīzijas palātu pārbaudīt „Clean Sky 2” pārskatus. Pat ja atzinumu 
sniedz neatkarīga revīzijas struktūra, šāds atzinums nav revīzijas atzinums, kas pārliecinātu 
trešās puses, piemēram, Eiropas Savienību vai Parlamentu, par to, ka pārskatā sniegts 
patiess un taisnīgs uzņēmuma situācijas atspoguļojums un ka pamata darījumi ir likumīgi un 
pareizi.

Grozījums Nr. 48
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides akts 
var aizliegt Revīzijas palātai pārbaudīt šādu 
struktūru, biroju vai aģentūru visu 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu to struktūru pārskati, 
kuras izveidotas atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam, ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas struktūrai, 
kurai jāsagatavo atzinums cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. Revīzijas 
palāta var nepārbaudīt kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” pārskatus, ja tas ir 
pamatoti, lai izvairītos no pārskatu 
pārbaudes dublēšanās.

(17) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides akts 
var aizliegt Revīzijas palātai pārbaudīt šādu 
struktūru, biroju vai aģentūru visu 
ieņēmumu un izdevumu pārskatus. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu to struktūru pārskati, 
kuras izveidotas atbilstoši Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam, ir 
jāpārbauda neatkarīgai revīzijas struktūrai, 
kurai jāsagatavo atzinums cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Līdz 2017. gada beigām 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma ietvaros 
padziļināti tiks novērtētas gan pašreizējās, 
gan jaunās publiskās un privātās 
partnerības, tostarp kopīgās tehnoloģiju 
ierosmes; šajā padziļinātajā novērtējumā 
cita starpā tiks analizēta to atvērtība, 
pārredzamība un efektivitāte.

Or. en



AM\1011983LV.doc 13/60 PE524.725v01-00

LV

Grozījums Nr. 50
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai sasniegtu vispārējo 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķi nodrošināt Eiropas pētniecības un 
inovācijas finansējuma nozares plašāku 
vienkāršošanu un saskaņotību, 
kopuzņēmumiem ir jāizskauž dažādie 
noteikumu kopumi pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Lai palīdzētu aizpildīt pētniecības 
un inovācijas plaisu Eiropā, sadarbībā ar 
struktūrfondiem ir jāizveido papildinošas 
un ciešas sinerģijas. Ja iespējams, tiks 
veicināta abu instrumentu savstarpējā 
izmantojamība. Tiks sekmēts kumulatīvs 
vai kombinēts finansējums. Šajā saistībā 
pasākumu mērķis būs pilnībā izmantot 
Eiropas talantu rezerves un tādējādi 
optimizēt pētniecības un inovācijas 
ietekmi uz ekonomiku un sociālo vidi, un 
šie pasākumi tiks īstenoti atsevišķi, tomēr 
tie papildinās kohēzijas politikas fondu 
politiskās nostādnes un darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) Ir jāīsteno pasākumi, ar ko veicina 
MVU, augstskolu un pētniecības centru 
līdzdalību. Šajā saistībā ir jāapzina un 
jānovērš šķēršļi, kas kavē jaunu 
dalībnieku iesaistīšanos programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. sniegt ieguldījumu kopīgās tehnoloģiju
ierosmes “Clean Sky 2” mērķu
sasniegšanā, jo īpaši integrēt, demonstrēt 
un apstiprināt tehnoloģijas, kas var:

2. sniegt ieguldījumu aeronautikas 
tehnoloģiju radītās ietekmes uz vidi 
uzlabošanā, kā arī spēcīgas un pasaulē 
konkurētspējīgas Eiropas aeronautikas 
nozares un piegādes ķēdes izveidē.
To vajadzētu realizēt, sekmējot tīrāka 
gaisa transporta tehnoloģiju izstrādi pēc 
iespējas agrīnākai izmantošanai, jo īpaši 
paātrinot tādu tehnoloģiju integrāciju, 
demonstrēšanu un apstiprināšanu, kas 
var:

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzlabot mazo gaisa kuģu drošību un 
ietekmi uz vidi, kā arī samazināt 
ekspluatācijas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 1,8 miljardi. Šo 
ieguldījumu maksā no apropriācijām 
Savienības vispārējā budžetā, kas piešķirtas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. un 
61. pantu attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot dalībvalstu ieguldījumu Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijā (EBTA), 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 1,8 miljardi. Šo 
ieguldījumu maksā no apropriācijām 
Savienības vispārējā budžetā, kas piešķirtas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. un 
61. pantu attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
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ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 1,8 miljardi. Šo 
ieguldījumu maksā no apropriācijām 
Savienības vispārējā budžetā, kas piešķirtas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. un 
61. pantu attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 1,575 miljardi. Šo 
ieguldījumu maksā no apropriācijām 
Savienības vispārējā budžetā, kas piešķirtas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu, 60. panta 1.–
4. punktu un 61. pantu attiecībā uz minētās 
regulas 209. pantā norādītajām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Referents ierosina par 12,5 % samazināt kopuzņēmuma „Clean Sky 2” budžetu saistībā ar 
vispārējo pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” apjoma samazinājumu daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros, lai tādējādi neapdraudētu finansējuma jutīgo līdzsvaru kopīgai pētniecībai 
transporta jomā, no vienas puses, un kopīgas tehnoloģiju ierosmes finansējumam, no otras 
puses. Tāds pats samazinājums jāīsteno attiecībā uz citām kopīgām tehnoloģiju ierosmēm. 
Tajā pašā laikā referents ierosina par četriem gadiem saīsināt „Clean Sky 2” izpildlaiku, 
netieši norādot uz to, ka atjaunotais budžets ir jāveido saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 57
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 1,8 miljardi. Šo 
ieguldījumu maksā no apropriācijām 
Savienības vispārējā budžetā, kas piešķirtas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 

1. Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 0,6 miljardi. Šo 
ieguldījumu maksā no apropriācijām 
Savienības vispārējā budžetā, kas piešķirtas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
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saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. un 
61. pantu attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktu un 60. un 
61. pantu attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas aeronautikas nozare ir ļoti labā stāvoklī. „Airbus” — „Clean Sky” galvenais 
partneris un saņēmējs — 2013. gada jūlijā (izstādē Le Buržē) paziņoja, ka tas uz nākamajiem 
7 gadiem ir pieņēmis pasūtījumus par vairāk nekā 5000 lidmašīnu izgatavošanu. Kopš tā 
laika (izstāde Pekinā) ierakstu skaits pasūtījumu reģistrā ir vēl vairāk pieaudzis. Šajā jomā 
finansējums pētniecībai un izstrādei būtu lielākā mērā jānodrošina nozarei, lai 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” publiskie līdzekļi tiktu koncentrēti tajās jomās, kurās 
privātā sektora finansējumu nevar piešķirt.

Grozījums Nr. 58
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētajā deleģēšanas 
nolīgumā ietver aspektus, kas izklāstīti 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
58. panta 3. punktā un 60. un 61. pantā un 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 40. pantā, kā arī inter alia:

3. Šā panta 2. punktā minētajā deleģēšanas 
nolīgumā ietver aspektus, kas izklāstīti 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
58. panta 3. punktā, 60. panta 1.–4. punktā 
un 61. pantā un Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 1268/2012 40. pantā, kā 
arī inter alia:

Or. en

Grozījums Nr. 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) konkrētos darbības rezultātu rādītājus, 
kas saistīti ar kopuzņēmuma “Clean Sky 2”
darbību;

c) konkrētos darbības rezultātu rādītājus, 
kas saistīti ar kopuzņēmuma “Clean Sky 2”
darbību, tostarp to, kā tie palīdz sasniegt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
sabiedrības problēmjautājuma “Vieds, 
videi draudzīgs un integrēts transports” 
mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 
Komisija var izpildīt savas rezultātu 
izplatīšanas un ziņošanas saistības;

d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 
Komisija var izpildīt savas rezultātu 
izplatīšanas un ziņošanas saistības, tostarp 
pilnīgu informāciju par visiem 
priekšlikumiem un dotāciju nolīgumiem, 
un partneriem, kas savlaicīgi iekļaujama 
globālajā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” datubāzē [ECORDA];

Or. en

Grozījums Nr. 61
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minēto ieguldījumu 
veido:

Šā panta 1. punktā minēto ieguldījumu 
veido ieguldījumi kopuzņēmumā “Clean 
Sky 2”, kā noteikts I pielikumā izklāstīto 
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statūtu 15. punkta 2. apakšpunktā un 
15. punkta 3. apakšpunkta b) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky 
2”, kā noteikts I pielikumā ietverto statūtu 
15. punkta 2. apakšpunktā un 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā;

svītrots

Or. en

(Šis teksts ir iekļauts 4. panta 2. punkta ievaddaļā.)

Pamatojums

Uzskata, ka vienīgi ieguldījums administratīvo un darbības izmaksu segšanai, ietverot 
programmas dalībnieku līdzdalību, ir ieguldījums kopuzņēmumā. Visas papildu darbības, kas 
neietilpst programmas darbības jomā, var noteikt informatīvos nolūkos, tomēr tās neņem 
vērā, lai samērotu ES līdzekļus.

Grozījums Nr. 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījums natūrā vismaz 
EUR 990 miljonu apmērā 1. pantā 
minētajā laikposmā, kuru sniedz biedri, 
kas nav Savienība, vai ar tiem saistītās 
struktūras un kuru veido izmaksas, kas 
tiem radušās, īstenojot papildu darbības, 

svītrots
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kuras nav paredzētas kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” darba plānā un kuras 
veicina kopīgās tehnoloģiju ierosmes 
“Clean Sky” mērķu sasniegšanu. Atbalstu 
minēto izmaksu segšanai var sniegt no 
citām Savienības finansēšanas 
programmām saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem un procedūrām. Šādos 
gadījumos Savienības finansējums 
neaizstāj ieguldījumus natūrā, ko veic 
biedri, kuri nav Savienība, un to saistītās 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījums natūrā vismaz 
EUR 990 miljonu apmērā 1. pantā minētajā 
laikposmā, kuru sniedz biedri, kas nav 
Savienība, vai ar tiem saistītās struktūras 
un kuru veido izmaksas, kas tiem radušās, 
īstenojot papildu darbības, kuras nav 
paredzētas kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
darba plānā un kuras veicina kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes “Clean Sky” mērķu 
sasniegšanu. Atbalstu minēto izmaksu
segšanai var sniegt no citām Savienības 
finansēšanas programmām saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem un 
procedūrām. Šādos gadījumos Savienības 
finansējums neaizstāj ieguldījumus 
natūrā, ko veic biedri, kuri nav Savienība, 
un to saistītās struktūras.

b) ieguldījums papildu darbībām vismaz 
EUR 990 miljonu apmērā 1. pantā minētajā 
laikposmā, kuru sniedz biedri, kas nav 
Savienība, vai ar tiem saistītās struktūras 
un kuru veido izmaksas, kas tiem radušās, 
īstenojot papildu darbības, kuras nav 
paredzētas kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
darba plānā un kuras veicina kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes “Clean Sky” mērķu 
sasniegšanu. Papildinājumu šīm 
izmaksām var sniegt no citām Savienības 
finansēšanas programmām saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem un 
procedūrām. Šādos gadījumos Savienības 
finansējums neaizstāj papildu darbības, ko 
veic biedri, kuri nav Savienība, un to 
saistītās struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šā punkta b) apakšpunktā minētajām 
izmaksām no kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
nevar saņemt finansiālu atbalstu. 
Atbilstošās darbības izklāsta papildu 
darbību plānā, kurā norāda šāda 
ieguldījuma aplēsto vērtību.

Par šā punkta b) apakšpunktā minētajām 
izmaksām no kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
nevar saņemt finansiālu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šā punkta b) apakšpunktā minētajām 
izmaksām no kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” nevar saņemt finansiālu atbalstu. 
Atbilstošās darbības izklāsta papildu 
darbību plānā, kurā norāda šāda 
ieguldījuma aplēsto.

Nosaka apjomu visām izmaksām, kas 
1. pantā minētajā periodā ir radušās 
biedriem, kuri nav Savienība, un to 
saistītajām struktūrām saistībā ar tādu 
papildu darbību veikšanu, kas neietilpst 
kopuzņēmuma “Clean Sky 2” darbības 
plānā, bet kuras palīdz īstenot kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes “Clean Sky” 
mērķus, tomēr tās nekādā gadījumā 
neaizstāj ieguldījumus natūrā, ko veic 
biedri, kas nav Savienība, vai to saistītās 
struktūras. Par tām no kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” nevar saņemt finansiālu 
atbalstu. Atbalstu minēto izmaksu 
segšanai var sniegt no citām Savienības 
finansēšanas programmām saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem un 
procedūrām. Atbilstošās darbības izklāsta 
papildu darbību plānā, kurā norāda šāda 
ieguldījuma aplēsto.

Or. en
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Pamatojums

Uzskata, ka vienīgi ieguldījums administratīvo un darbības izmaksu segšanai, ietverot 
programmas dalībnieku līdzdalību, ir ieguldījums kopuzņēmumā. Visas papildu darbības, kas 
neietilpst programmas darbības jomā, var noteikt informatīvos nolūkos, tomēr tās neņem 
vērā, lai samērotu ES līdzekļus.

Grozījums Nr. 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” biedri, 
kas nav Savienība, katru gadu līdz 
31. janvārim ziņo kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” valdei par katrā iepriekšējā 
finanšu gadā veikto 2. punktā minēto 
ieguldījumu vērtību.

3. Privātie dalībnieki deklarācijā 
atjaunina un sniedz informāciju par 
papildu darbībām, kad tas vajadzīgs, bet 
vismaz divas reizes programmas “Clean 
Sky 2” darbības laikā.

Or. en

Pamatojums

Papildu darbības ir precizētas Nozares deklarācijā, ko 2013. gada 28. maijā iesniedza 
Eiropas Komisijā, un tā ir politiska apņemšanās bez līgumiskām sekām. Deklarācijā norādīts 
arī informēšanas, informācijas atjaunināšanas un pārskatīšanas veids. Par darbībām, kuras 
neietilpst kopuzņēmuma „Clean Sky 2” darbības plānā, nav jāziņo.

Grozījums Nr. 68
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
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struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas apliecina 
neatkarīgs ārējs revidents, ko iecēlusi 
attiecīgā struktūra. Noteikto ieguldījuma 
vērtību pārbauda kopuzņēmums “Clean 
Sky 2”. Nenovērstu neskaidrību gadījumā 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” var veikt 
struktūras revīziju.

struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Noteikto ieguldījuma vērtību 
pārbauda kopuzņēmums “Clean Sky 2”. 
Biedri, kas nav Savienība, bet ir 
brīvprātīgi apņēmušies veikt papildu 
ieguldījumu, sniedz jaunāko informāciju 
par šādas apņemšanās izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā 
un I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas apliecina 
neatkarīgs ārējs revidents, ko iecēlusi 
attiecīgā struktūra. Noteikto ieguldījuma 
vērtību pārbauda kopuzņēmums “Clean 
Sky 2”. Nenovērstu neskaidrību gadījumā
kopuzņēmums “Clean Sky 2” var veikt
struktūras revīziju.

4. Lai noteiktu I pielikumā ietverto statūtu 
15. punkta 3. apakšpunkta b) punktā 
minētā ieguldījuma vērtību, izmaksas 
nosaka atbilstoši attiecīgo struktūru 
ierastajai izmaksu uzskaites praksei, 
piemērojamiem tās valsts grāmatvedības 
standartiem, kurā struktūra veic 
uzņēmējdarbību, un piemērojamiem 
Starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem / Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. Noteikto ieguldījuma 
vērtību pārbauda kopuzņēmums “Clean 
Sky 2”. Par izmaksām, kuras radušās 
saistībā ar papildu darbībām, ne 
kopuzņēmums “Clean Sky 2”, ne cita 
Savienības iestāde neveic revīziju.

Or. en

Pamatojums

Par papildu darbībām, kurām Savienības līdzfinansējums netiek piešķirts, revīziju neveic.
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Grozījums Nr. 70
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas apliecina neatkarīgs 
ārējs revidents, ko iecēlusi attiecīgā 
struktūra. Noteikto ieguldījuma vērtību 
pārbauda kopuzņēmums “Clean Sky 2”. 
Nenovērstu neskaidrību gadījumā 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” var veikt 
struktūras revīziju.

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas par ieguldījumiem, 
kas minēti I pielikumā ietverto statūtu 
15. punkta 3. apakšpunkta b) punktā, 
apliecina neatkarīgs ārējs revidents, ko 
iecēlusi attiecīgā struktūra. Noteikto 
ieguldījuma vērtību pārbauda 
kopuzņēmums “Clean Sky 2”. Nenovērstu 
neskaidrību gadījumā kopuzņēmums 
“Clean Sky 2” var veikt struktūras revīziju. 
Attiecīgā struktūra katru gadu sniedz 
ziņojumu sabiedrībai, informējot par 
veiktajām papildu darbībām.

Or. en

Pamatojums

Lai gan papildu darbības, kas veicamas privātajiem biedriem, ir atzinīgi vērtējams 
papildinājums kopīgās tehnoloģiju ierosmes sviras efektam, tās nav jāpārbauda. Papildu 
darbības ir jāplāno un attiecīgi jāveic, un skaidri jādefinē kā ieguldījumi natūrā, un par tām 
ik gadus ir jāziņo. Visbeidzot ir jāsasniedz EUR 990 miljoni. Tomēr Savienība nesniedz 
līdzfinansējumu šīm darbībām, tāpēc tās kontrolē tikai ar kopuzņēmuma starpniecību.

Grozījums Nr. 71
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas apliecina neatkarīgs 
ārējs revidents, ko iecēlusi attiecīgā 
struktūra. Noteikto ieguldījuma vērtību 
pārbauda kopuzņēmums “Clean Sky 2”. 
Nenovērstu neskaidrību gadījumā 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” var veikt 
struktūras revīziju.

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Izmaksas apliecina neatkarīgs 
ārējs revidents, ko iecēlusi attiecīgā 
struktūra. Noteikto ieguldījuma vērtību 
pārbauda kopuzņēmums “Clean Sky 2”. 
Nenovērstu neskaidrību gadījumā 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” un Revīzijas 
palāta var veikt struktūras revīziju.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var izbeigt, proporcionāli 
samazināt vai apturēt Savienības 
finansiālo ieguldījumu kopuzņēmumam 
“Clean Sky 2” vai uzsākt likvidācijas 
procedūru, kas minēta I pielikumā 
izklāstīto statūtu 24. punkta 
2. apakšpunktā, ja biedri vai ar tiem 
saistītās struktūras nesniedz 2. punktā 
minēto ieguldījumu vai to sniedz tikai 
daļēji vai novēloti.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Papildu darbības nevar kalpot kā pamatojums EK finanšu sankcijām.

Grozījums Nr. 73
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var izbeigt, proporcionāli 
samazināt vai apturēt Savienības 
finansiālo ieguldījumu kopuzņēmumam 
“Clean Sky 2” vai uzsākt likvidācijas 
procedūru, kas minēta I pielikumā 
izklāstīto statūtu 24. punkta 
2. apakšpunktā, ja biedri vai ar tiem 
saistītās struktūras nesniedz 2. punktā 
minēto ieguldījumu vai to sniedz tikai 
daļēji vai novēloti.

5. Komisija izbeidz, proporcionāli 
samazina vai aptur Savienības finansiālo 
ieguldījumu kopuzņēmumam “Clean 
Sky 2” vai uzsākt likvidācijas procedūru, 
kas minēta I pielikumā izklāstīto statūtu 
24. punkta 2. apakšpunktā, ja
kopuzņēmums neizpilda finansējuma 
mērķus un biedri vai ar tiem saistītās 
struktūras nesniedz 2. punktā minēto 
ieguldījumu vai to sniedz tikai daļēji vai 
novēloti.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmums “Clean Sky 2” pieņem 
savus īpašos finanšu noteikumus saskaņā ar 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantu un Regulu (ES) Nr. [..] 
[Deleģētā regula par finanšu regulas 
paraugu attiecībā uz PPP].

Neskarot regulas 12. pantu,
kopuzņēmums “Clean Sky 2” pieņem 
savus īpašos finanšu noteikumus saskaņā ar 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantu un Regulu (ES) Nr. [..] 
[Deleģētā regula par finanšu regulas 
paraugu attiecībā uz PPP].

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu un pamatojoties uz 
Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu 
un Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko 
attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras 
deleģē izpilddirektoram un paredz 
nosacījumus, kādos šādu pilnvaru 
deleģējumu var apturēt. Izpilddirektors ir 
pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu
110. pantu un pamatojoties uz 
Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu 
un Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko 
attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras 
deleģē izpilddirektoram un paredz 
nosacījumus, kādos šādu pilnvaru 
deleģējumu var apturēt. Izpilddirektors ir 
pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk. 
Nākamajā valdes sēdē izpilddirektors 
informē par šo pilnvaru deleģējumu vai 
tālākdeleģējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar 
lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas 
pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un 
šo pilnvaru tālākdeleģējumu, ko veicis 
izpilddirektors, un īstenot tās pati vai 
deleģēt tās kādam no saviem biedriem vai 
kopuzņēmuma darbiniekam, kas nav 
izpilddirektors.

Valde var ar pamatotu lēmumu uz laiku 
apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru 
deleģējumu izpilddirektoram un šo 
pilnvaru tālākdeleģējumu, ko veicis 
izpilddirektors, un īstenot tās pati vai 
deleģēt tās kādam no saviem biedriem vai 
kopuzņēmuma darbiniekam, kas nav 
izpilddirektors.

Or. fr
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Pamatojums

Ir jābūt iespējai jebkurā brīdī apturēt vai atcelt deleģējumu, nelūdzot, lai valde to attaisno 
īpašu apstākļu dēļ.

Grozījums Nr. 77
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz kopuzņēmumu “Clean Sky 2” un tā 
personālu attiecas Protokols par 
privilēģijām un imunitāti Savienībā.

Uz kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
izpilddirektoru un valdes locekļiem 
attiecas Protokols par privilēģijām un 
imunitāti Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Nav iemesla attiecināt privilēģijas un imunitāti Eiropas Savienībā uz visiem ierēdņiem, tā 
attiecināma tikai uz tiem, kuriem uzticētie pienākumi to attaisno.

Grozījums Nr. 78
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktu vispārējiem 
principiem atlīdzina visus zaudējumus, ko 
radījis tā personāls, pildot savus 
pienākumus.

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktu vispārējiem 
principiem atlīdzina visus zaudējumus, ko 
radījis tā personāls un valdes locekļi, pildot 
savus pienākumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 79
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) strīdi, kas saistīti ar to zaudējumu 
atlīdzināšanu, kurus izraisījis 
kopuzņēmuma “Clean Sky 2” personāls, 
pildot savus pienākumus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visos citos gadījumos, uz kuriem 
neattiecas šī regula vai citi Savienības 
tiesību akti, piemēro tās valsts tiesību 
aktus, kurā atrodas kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” mītne.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim
Komisija sagatavo kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 

1. Līdz 2017. gada 31. jūlijam Komisija 
sagatavo kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
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un Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam. un Padomei līdz 2018. gada 30. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim
Komisija sagatavo kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 30. jūnijam Komisija 
sagatavo kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei līdz 2017. gada
31. decembrim.

Or. ro

Grozījums Nr. 83
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprinājums
attiecībā uz Savienības ieguldījumu
kopuzņēmumā “Clean Sky 2” ir daļa no 
izpildes apstiprinājuma, ko Eiropas 
Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz
Komisijai saskaņā ar Līguma 319. pantā 
paredzēto procedūru.

1. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” budžeta 
izpildes apstiprinājumu Eiropas 
Parlaments sniedz pēc Padomes ieteikuma 
atbilstoši procedūrai, kas salīdzināma ar 
to, kura minēta Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 319. pantā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 164.–166. pantā, 
un tā pamatā ir Revīzijas palātas 
pārbaudes ziņojums.

Or. fr
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Pamatojums

Svarīgi, ka kopuzņēmumus pārbauda Eiropas Revīzijas palāta un tiem piemēro tās pašas 
budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras, kādas piemēro Eiropas Komisijai; budžeta un 
politisko kontroli veic Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr. 84
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprinājums
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā “Clean Sky 2” ir daļa no 
izpildes apstiprinājuma, ko Eiropas 
Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz
Komisijai saskaņā ar Līguma 319. pantā 
paredzēto procedūru.

1. Budžeta izpildes apstiprinājumu
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā “Clean Sky 2” Eiropas 
Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz
pirms n+2 gada 15. maija saskaņā ar 
procedūru, kas salīdzināma ar to, kura 
paredzēta LESD 319. pantā un Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 164. un 
165. pantā, un kuru kopuzņēmumam 
“Clean Sky 2” paredz finanšu noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Eiropas Parlaments atsakās 
apstiprināt budžeta izpildi, izpilddirektors 
valdē iesniedz atkāpšanās rakstu, un valde 
pieņem galīgo lēmumu, ņemot vērā 
apstākļus.

Or. fr
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Pamatojums

Lai budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra būtu ticama, lēmumu par izpilddirektoru 
pieņem valde, ja izpildes apstiprinājums ir atteikts. Šī procedūra nav uzskatāma par 
atlaišanu, bet tikai paredz to, ka izpilddirektors valdē iesniedz atkāpšanās rakstu, un valde 
pēc tam lemj, kā rīkoties.

Grozījums Nr. 86
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kopuzņēmuma personāls, 
izpilddirektors vai valdes locekļi 
nekavējoties informē Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) par 
visiem krāpšanas gadījumiem, kas tiem 
kļuvuši zināmi pienākumu vai amata 
izpildes laikā, un tos tāpēc neuzskata par 
atbildīgiem. Ja minētās personas nepilda 
šo pienākumu un neinformē OLAF par 
viņiem zināmajiem krāpšanas 
gadījumiem, viņi uzņemas atbildību par 
šādas rīcības sekām.

Or. fr

Pamatojums

Savienības prioritāte ir krāpšanas novēršanas pasākumi. Šā mērķa sasniegšanai ļoti noderīgs 
instruments ir šāda paziņošanas procedūra, kas jau darbojas vismaz vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 87
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Valdes, koordinācijas komiteju un 
zinātniskās komitejas locekļi, kā arī 
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izpilddirektors publisko un uztur 
atjauninātas deklarācijas par savu 
profesionālo darbību, finanšu interesēm 
un interešu konfliktiem. Minētajās 
deklarācijās sniedz šādu informāciju:
a) personas profesija un iesaiste privāto 
uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un 
asociāciju valdēs vai komitejās;
b) daļas uzņēmumos vai partnerībās, ja 
pastāv potenciāla ietekme uz sabiedrisko 
politiku vai ja šī daļa nodrošina personai 
ievērojamu ietekmi uzņēmuma darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 35. pantā, 60. panta 
1. punktā un 128. panta 1. punktā, kā arī 
šīs regulas 16. pantā minētajiem 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, kā arī uzaicinājumus 
izteikt ieinteresētību, ko organizē 
kopuzņēmums “Clean Sky 2”, publisko 
tīmeklī “Apvārsnis 2020” dalībnieku 
portālā.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” trialoga sarunu laikā iestādes vienojās vairāk veicināt 
visu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros finansēto uzaicinājumu iespēju 
saskaņotību. Tāpēc Komisija apsolīja sekmēt to, ka „Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā tiek 
publicēti kopīgo tehnoloģiju ierosmju organizētie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un 
uzaicinājumi izteikt ieinteresētību. Visas puses piekrita šādam risinājumam. Šā grozījuma 
mērķis ir pārvērst pašu izvirzītu apņemšanos juridiskā prasībā, garantējot pieteikumu 
iesniedzējiem vienkāršu un pieejamu informāciju.
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Grozījums Nr. 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumā atbrīvo no dalības 
noteikumiem attiecībā uz tiesībām saņemt 
finansējumu vienai atsevišķai struktūrai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums paredz, ka, organizējot uzaicinājumus atklātam konkursam, no 
budžeta piešķirs tikai 30 %, bet pārējo daļu jau iepriekš iedalīs kopuzņēmuma „Clean Sky” 
biedriem un partneriem. Ja visus konkursa kārtībā piešķirtos līdzekļus piešķirs atsevišķiem 
līgumiem ar atsevišķiem uzņēmumiem, tas kļūs par privātu iepirkumu procesu kopuzņēmuma 
„Clean Sky” biedriem ar publiskiem līdzekļiem. Atbrīvojumu no kopīgas pētniecības Eiropā 
var piemērot tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 90
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 71/2008 piešķirtās neizmantotās 
apropriācijas nodod kopuzņēmumam
“Clean Sky 2”.

5. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 71/2008 no 
neizmantotajām apropriācijām 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2” nodod 
tikai obligātās apropriācijas, kas 
nepieciešamas, lai segtu administratīvās 
izmaksas, kuras radušās saistībā ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
saistībā ar kopuzņēmumu “IMI” (IMI1).

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “Asociēts biedrs” ir juridiska persona, 
kas izvēlēta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 71/2008 un ir atzinusi šos statūtus, 
parakstot apstiprinājuma vēstuli, un kā 
dalība tiek izbeigta, tiklīdz beidzas 
darbības, kuras uzsāktas atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 71/2008 un kurās tā iesaistīta, bet 
ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī;

a) “Asociēts biedrs” ir juridiska persona, 
kas pēc apspriedēm ar iestādi, kura ir 
atbildīga par tās pārvaldību, izvēlēta 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 71/2008 un ir 
atzinusi šos statūtus, un kā dalība tiek 
izbeigta, tiklīdz beidzas darbības, kuras 
uzsāktas atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 71/2008 un kurās tā iesaistīta, bet ne 
vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī;

Or. fr

Pamatojums

Statūtus nevar pieņemt, parakstot vēstuli vien.

Grozījums Nr. 92
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “galvenais partneris” ir juridiska 
persona, kas piedalās ITD vai IGDP, vai 
transversālās darbībās un kas izvēlēta pēc 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kā 
noteikts 4. punkta 2. apakšpunktā, un kas 
atzinusi šos statūtus, parakstot 
apstiprinājuma vēstuli;

b) “galvenais partneris” ir juridiska 
persona, kas piedalās ITD vai IGDP, vai 
transversālās darbībās un kas pēc 
apspriedēm ar iestādi, kura ir atbildīga 
par tās pārvaldību, izvēlēta pēc 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kā 
noteikts 4. punkta 2. apakšpunktā, un kas 
atzinusi šos statūtus, parakstot 
apstiprinājuma vēstuli;

Or. fr
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Pamatojums

Statūtus nevar pieņemt, parakstot vēstuli vien.

Grozījums Nr. 93
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) orientē ITD, IGDP un transversālo 
darbību pasākumus uz galvenajiem 
sasniedzamajiem rezultātiem, kas var 
palīdzēt sasniegt Savienības vides un 
konkurētspējas mērķus;

c) orientē ITD, IGDP un transversālo 
darbību pasākumus uz galvenajiem 
sasniedzamajiem rezultātiem, kas var 
palīdzēt sasniegt Savienības 2011. gada 
Baltajā grāmatā minētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicina MVU iesaisti tā pasākumos 
saskaņā ar Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem;

i) veicina MVU iesaisti tā pasākumos 
saskaņā ar Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem, īpaši atvēlot kopuzņēmumā 
“Clean Sky 2” iesaistītajiem MVU vismaz 
20 % no ES ieguldījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicina MVU iesaisti tā pasākumos 
saskaņā ar Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem;

i) nodrošina MVU iesaisti tā pasākumos 
saskaņā ar Septītās pamatprogrammas un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) uztur saikni ar plašu ieinteresēto pušu 
loku, tostarp pētniecības organizācijām, 
augstskolām un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 1. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc šo statūtu atzīšanas ar
apstiprinājuma vēstuli — šīs regulas 
II pielikumā norādītie vadītāji un asociētie 
biedri, kā arī galvenie partneri, kas jāatlasa 
saskaņā ar 4. punkta 2. apakšpunktu.

b) pēc šo statūtu atzīšanas un pēc 
apspriedēm ar iestādi, kura ir atbildīga 
par tās pārvaldību, — šīs regulas 
II pielikumā norādītie vadītāji un asociētie 
biedri, kā arī galvenie partneri, kas jāatlasa 
saskaņā ar 4. punkta 2. apakšpunktu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 98
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iesniegt pieteikumu saskaņā ar 
2. punktu, lai kļūtu par kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” galveno partneri, var 
jebkura juridiska persona, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī vai valstī, kura 
saistīta ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, ja vien tā sniedz 
ieguldījumu šo statūtu 15. punktā minētajā 
finansējumā, lai sasniegtu šīs regulas 
2. punktā noteiktos kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” mērķus, un atzīst kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” statūtus.

1. Iesniegt pieteikumu saskaņā ar 
2. punktu, lai kļūtu par kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” vadītāju, asociēto biedru 
vai galveno partneri, var jebkura juridiska 
persona, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī vai valstī, kura saistīta ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, ja 
vien tā sniedz ieguldījumu šo statūtu 
15. punktā minētajā finansējumā, lai 
sasniegtu šīs regulas 2. punktā noteiktos 
kopuzņēmuma “Clean Sky 2” mērķus, un 
atzīst kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
statūtus.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” galvenos 
partnerus un to attiecīgās saistītās 
struktūras atlasa atklātā, nediskriminējošā 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, un 
veic to neatkarīgu novērtējumu. 
Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
izsludina atkarībā no svarīgāko 
kompetenču nepieciešamības konkrētās 
programmas īstenošanai. Tos publicē 
“Clean Sky” tīmekļa vietnē un paziņo ar 
valstu pārstāvju grupas vai citu kanālu 
starpniecību, lai nodrošinātu pēc iespējas 
plašāku dalību.

2. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” asociētos
biedrus, partnerus vai galvenos partnerus 
atlasa atklātā, nediskriminējošā 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, un 
veic to neatkarīgu novērtējumu. 
Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
izsludina atkarībā no svarīgāko 
kompetenču nepieciešamības konkrētās 
programmas īstenošanai. Tos publicē 
“Clean Sky” tīmekļa vietnē un paziņo ar 
valstu pārstāvju grupas vai citu kanālu 
starpniecību, lai nodrošinātu pēc iespējas 
plašāku dalību. Novērtējuma pamatojumu 
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un rezultātus publisko “Clean Sky” 
tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ikviens biedrs var izbeigt dalību 
kopuzņēmumā “Clean Sky 2”. Dalības 
izbeigšana stājas spēkā neatgriezeniski 
sešus mēnešus pēc paziņojuma nosūtīšanas 
pārējiem biedriem. Kopš tā brīža bijušo 
biedru atbrīvo no visiem pienākumiem, 
izņemot tos, kurus kopuzņēmums “Clean 
Sky 2” apstiprinājis vai kurus tas radījis 
pirms dalības izbeigšanas.

3. Ikviens biedrs var izbeigt dalību 
kopuzņēmumā “Clean Sky 2”. Dalības 
izbeigšana stājas spēkā neatgriezeniski 
sešus mēnešus pēc paziņojuma nosūtīšanas 
pārējiem biedriem. Kopš tā brīža bijušo 
biedru atbrīvo no visiem pienākumiem, 
izņemot tos, kurus kopuzņēmums “Clean 
Sky 2” apstiprinājis vai kurus tas radījis 
pirms dalības izbeigšanas. Šādos 
gadījumos atver kontu finanšu saistību 
nokārtošanai starp biedru, kurš izbeidz 
dalību, un kopuzņēmumu “Clean Sky 2”.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalību kopuzņēmumā “Clean Sky 2” 
nedrīkst nodot trešai personai bez valdes 
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

4. Dalību kopuzņēmumā “Clean Sky 2” 
nedrīkst nodot trešai personai bez valdes 
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 
Komisiju informē par šādu vienošanos, 
un tai ir tiesības iebilst.

Or. fr
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Grozījums Nr. 102
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) trīs zinātniskās komitejas pārstāvji;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes sastāvā ir vērā ņemams skaits
MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijas pārstāvim ir 50 % 
balsstiesību. Komisijas balss nav dalāma.
Katram no pārējiem pārstāvjiem ir 
vienāds balsu skaits. Pārstāvji dara visu 
iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja 
vienprātība netiek panākta, valde pieņem
lēmumus ar vismaz 75 % balsu vairākumu
no visām balsīm, ieskaitot klāt neesošo 
pārstāvju balsis.

1. Katram valdes loceklim ir viena 
līdzvērtīga balss.
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Valde pieņem lēmumus ar divu trešdaļu 
balsu vairākumu no visiem
balsstiesīgajiem. Valde lēmumu pieņem ar 
divu trešdaļu vairākumu ikreiz, kad nav 
iespējams panākt vienprātību. 
Balsstiesīgie ir visi biedri, tostarp klāt
neesošie pārstāvji.

Komisijai ir veto tiesības.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi, kas attiecās uz „Clean Sky 1” valdi, funkcionēja labi un nodrošināja efektīvu 
kopuzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesu. Tāpēc tie ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 105
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 3. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Valde pieņem savu reglamentu. Valde pieņem un publisko savu 
reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts – 2. apakšpunkts – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ieceļ, atlaiž izpilddirektoru, pagarina 
viņa pilnvaru termiņu, sniedz viņam 
norādījumus un uzrauga viņa darbību;

f) ieceļ, atceļ izpilddirektoru no amata, 
pagarina viņa pilnvaru termiņu, sniedz 
viņam norādījumus un uzrauga viņa 
darbību;

Or. fr



PE524.725v01-00 42/60 AM\1011983LV.doc

LV

Grozījums Nr. 107
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts – 2. apakšpunkts – ta punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ta) pamatojoties uz publisku aicinājumu 
piedalīties konkursā, ieceļ neatkarīgu 
revīzijas struktūru, kurai uztic pienākumu 
sniegt atzinumu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru ieceļ valde no Komisijas 
ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 
un pārredzamas atlases procedūras. 
Komisija attiecīgā gadījumā iesaista atlases 
procedūrā citu kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” biedru pārstāvjus.

Izpilddirektoru ieceļ valde no Komisijas 
ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 
un pārredzamas atlases procedūras. 
Komisija attiecīgā gadījumā iesaista atlases 
procedūrā citu kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” biedru pārstāvjus. Eiropas 
Parlamentam ir tiesības iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izpilddirektoru var atlaist tikai ar valdes 6. Izpilddirektoru var atcelt no amata tikai 
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lēmumu pēc priekšlikuma, ko izteikusi 
Komisija, attiecīgā gadījumā piesaistot 
privātos biedrus.

ar valdes lēmumu pēc priekšlikuma, ko 
izteikusi Komisija, attiecīgā gadījumā 
piesaistot privātos biedrus.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpilddirektors neatkarīgi veic jo īpaši 
šādus uzdevumus:

4. Izpilddirektors veic jo īpaši šādus 
uzdevumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 4. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iesniedz valdei apstiprināšanai gada
pārskatus;

c) sagatavo gada pārskatus, kas 
iesniedzami valdei apstiprināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 4. apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) organizē publiskā konkursa 
procedūru, pamatojoties uz kuru valde 
ieceļ neatkarīgu revīzijas struktūru, kurai 
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uztic pienākumu sniegt atzinumu saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 5. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārvalda uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus/piedāvājumus, kā paredzēts 
darba plānā, un administrē nolīgumus vai 
lēmumus, tostarp to saskaņošanu;

b) pārvalda uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus/piedāvājumus, tostarp 
neatkarīgu ekspertu paneļa sniegtu 
novērtējumu, kā paredzēts darba plānā, un 
administrē nolīgumus vai lēmumus, tostarp 
to saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 5. apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) uzrauga informācijas un veicināšanas 
sistēmu, kas paredzēta plašai līdzdalībai 
kopuzņēmuma darbībās, proti, sistēmu 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
tostarp saikni ar NCP sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Jerzy Buzek
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 1. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) SAT IGDP;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 2. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katra ITD vai IGDP galvenā partnera 
pārstāvis;

b) katra ITD vai IGDP galvenā partnera 
pārstāvis; arī citu ITD vai IGDP vadītāju 
pārstāvji var piedalīties, ja tā ir izlēmuši;

Or. en

Pamatojums

Visu citu ITD un AADP vadītājiem ir jāļauj iesaistīties jebkurā koordinācijas komitejā.

Grozījums Nr. 117
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komitejas sastāvā tiecas nodrošināt 
dzimumu līdztiesību saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [...]/2013 [Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 16. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra koordinācijas komiteja pieņem savu 
reglamentu, pamatojoties uz paraugu, kas ir 
kopīgs visām koordinācijas komitejām.

Katra koordinācijas komiteja pieņem un 
publisko savu reglamentu, pamatojoties uz 
paraugu, kas ir kopīgs visām koordinācijas 
komitejām.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā komitejā ir ne vairāk kā 
12 locekļi. Tā ievēl priekšsēdētāju no savu 
locekļu vidus.

1. Zinātniskajā komitejā ir 28 locekļi, viens 
no katras dalībvalsts, kas ievēlēts uz 
atjaunojamu divu gadu periodu. Šī grupa 
uz atjaunojamu viena gada periodu 
izvēlas priekšsēdētāju no savu locekļu 
vidus. Komitejas sastāvā ievēro dzimumu 
līdztiesības principu, kas minēts 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
16. pantā.

Or. ro

Grozījums Nr. 120
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās locekļu vidū ir līdzsvaroti pārstāvēti 
pasaulē atzīti eksperti no akadēmiskajām 
aprindām, nozares un reglamentējošām 
iestādēm. Visiem kopā zinātniskās 

2. Tās locekļu vidū ir līdzsvaroti pārstāvēti 
pasaulē atzīti eksperti no akadēmiskajām 
aprindām, nozares un reglamentējošām 
iestādēm. Visiem kopā zinātniskās 
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komitejas locekļiem ir vajadzīgā zinātniskā 
kompetence un zinātība, kas aptver 
tehnisko jomu, kura ir jāpārzina, lai sniegtu 
zinātniski pamatotus ieteikumus 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2”.

komitejas locekļiem ir vajadzīgā zinātniskā 
kompetence un zinātība, kas aptver 
tehnisko jomu, kura ir jāpārzina, lai sniegtu 
zinātniski pamatotus ieteikumus 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2”. Tās 
sastāvā tiecas nodrošināt dzimumu 
līdztiesību saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/2013 [Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās locekļu vidū ir līdzsvaroti pārstāvēti 
pasaulē atzīti eksperti no akadēmiskajām 
aprindām, nozares un reglamentējošām 
iestādēm. Visiem kopā zinātniskās 
komitejas locekļiem ir vajadzīgā zinātniskā 
kompetence un zinātība, kas aptver 
tehnisko jomu, kura ir jāpārzina, lai sniegtu 
zinātniski pamatotus ieteikumus 
kopuzņēmumam “Clean Sky 2”.

2. Tās locekļu vidū ir līdzsvaroti pārstāvēti 
pasaulē atzīti eksperti no akadēmiskajām 
aprindām, pilsoniskās sabiedrības un 
reglamentējošām iestādēm. Visiem kopā 
zinātniskās komitejas locekļiem ir 
vajadzīgā zinātniskā kompetence un 
zinātība, kas aptver tehnisko jomu, kura ir 
jāpārzina, lai sniegtu zinātniski pamatotus 
ieteikumus kopuzņēmumam “Clean 
Sky 2”.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde nosaka kritērijus un procedūru 
zinātniskās komitejas locekļu atlasei un 
ieceļ tās locekļus. Valde ņem vērā

3. Valde nosaka kritērijus un procedūru 
zinātniskās komitejas locekļu atlasei un 
ieceļ tās locekļus no potenciālajiem 
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potenciālos kandidātus, ko ierosina valstu 
pārstāvju grupa.

kandidātiem, ko ierosina valstu pārstāvju 
grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 4. apakšpunkts – -a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) sniedz padomus par kopuzņēmuma 
“Clean Sky 2” stratēģisko virzību un 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz reizi
gadā. Sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs.

5. Zinātniskā komiteja tiekas vismaz divas 
reizes gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Zinātniskā komiteja regulāri saņem 
informāciju, īpaši par dalību netiešās 
darbībās, ko finansē kopuzņēmums 
“Clean Sky 2”, kā arī par katra 
uzaicinājuma rezultātu un projekta 
īstenošanā gūto rezultātu, par sinerģiju ar 
citām attiecīgajām Savienības 
programmām, par “Clean Sky 2” izpildi 
un par pētniecības rezultātu izplatīšanu 
un izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu.

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu un izvirza trīs pārstāvjus 
valdei.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu.

7. Zinātniskā komiteja pieņem un publisko 
savu reglamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 3. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saikne ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”;

c) atbilstība pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 3. apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) cik lietderīgi ir regulāros 
uzaicinājumos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros iekļaut 
konkrētu kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
pētniecības prioritāti, lai tādā veidā 
izveidotu jaunu sinerģiju ar stratēģiski 
svarīgām pētniecības un inovācijas 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 3. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
un piedalīties konkursā rezultāts un 
plānošana;

Or. en



AM\1011983LV.doc 51/60 PE524.725v01-00

LV

Grozījums Nr. 131
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valstu pārstāvju grupa pieņem savu 
reglamentu.

6. Valstu pārstāvju grupa pieņem un 
publisko savu reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts – 1. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz 40 % no kopējā Savienības 
finansējuma piešķir vadītājiem un to 
saistītajām līdzdalīgajām struktūrām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā darbībai piešķirtie līdzekļi ir ES publiskais finansējums, visus šos līdzekļus vajadzētu 
piešķirt atklātā konkursā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Nevienai konkrētai 
struktūrai nebūtu jāpiešķir līdzekļi iepriekš.

Grozījums Nr. 133
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts – 1. apakšpunkts – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 30 % no kopējā Savienības 
finansējuma piešķir galvenajiem 
partneriem un to saistītajām līdzdalīgajām 
struktūrām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā darbībai piešķirtie līdzekļi ir ES publiskais finansējums, visus šos līdzekļus vajadzētu 
piešķirt atklātā konkursā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Nevienai konkrētai 
struktūrai nebūtu jāpiešķir līdzekļi iepriekš.

Grozījums Nr. 134
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vismaz 30 % no kopējā Savienības 
finansējuma piešķir, organizējot 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un 
uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus 
atlasei konkursa kārtībā. Īpašu uzmanību 
pievērš tam, lai nodrošinātu MVU 
pienācīgu līdzdalību.

c) 100 % no kopējā Savienības 
finansējuma piešķir, organizējot 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un 
uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus 
atlasei konkursa kārtībā. Īpašu uzmanību 
pievērš tam, lai nodrošinātu MVU 
pienācīgu līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā darbībai piešķirtie līdzekļi ir ES publiskais finansējums, visus šos līdzekļus vajadzētu 
piešķirt atklātā konkursā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Nevienai konkrētai 
struktūrai nebūtu jāpiešķir līdzekļi iepriekš.

Grozījums Nr. 135
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbilstoši pamatotos izņēmuma 
gadījumos var atkāpties no Regulas 
Nr. [...]/2013 [Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” Dalības noteikumi] 
8. panta 3. punkta, ļaujot atsevišķai 
struktūrai saņemt dotāciju.

Or. en

Pamatojums

Ja visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ļauj finansējumu saņemt vienai atsevišķai 
struktūrai, nevis trim struktūrām, kā paredz pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” noteikums, 
„Clean Sky” programma varētu kļūt par iepirkuma programmu aeronautikas nozarē, lai gan 
tam noteikti nevajadzētu būt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” publisko līdzekļu 
izmantojuma mērķim.

Grozījums Nr. 136
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 18. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kāds no kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 
biedriem nav izpildījis saistības attiecībā 
uz tā saskaņoto finansiālo ieguldījumu, 
izpilddirektors par to sagatavo rakstisku 
ziņojumu un nosaka saprātīgu laikposmu, 
kurā neizpildītās saistības izpilda. Ja 
noteiktajā laikposmā saistības tomēr 
netiek izpildītas, izpilddirektors sasauc 
valdes sēdi, lai lemtu par to, vai atsaukt 
saistību nepildītāja dalību vai īstenot citus 
pasākumus, līdz neizpildītās saistības tiek 
izpildītas. Sākotnēji valde var apturēt visu 
to biedru tiesības, kuri nav izpildījuši 
saistības, tiklīdz tie ir uzklausīti un viņiem 
ir dota iespēja atrisināt šo jautājumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 137
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmums “Clean Sky 2” katru 
gadu ziņo Komisijai saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktu.

3. Kopuzņēmums “Clean Sky 2” katru 
gadu ziņo Komisijai un budžeta iestādēm.

Divu mēnešu laikā pēc katra fiskālā gada 
beigām izpilddirektors Revīzijas palātai 
iesniedz iepriekšējā gada pārskatus un 
bilanci. Revīzijas palāta var veikt 
pārbaudi, tostarp pārbaudi uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
pārbauda neatkarīga revīzijas struktūra, 
kā noteikts Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā.

4. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
pārbauda Revīzijas palāta budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūras ietvaros. 
Savās apspriedēs palāta ņem vērā tādas 
neatkarīgas revīzijas struktūras 
secinājumus, kurai ir jāsniedz atzinums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
pārbauda neatkarīga revīzijas struktūra, 
kā noteikts Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā.

4. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
pārbauda Revīzijas palāta.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
pārbauda neatkarīga revīzijas struktūra, 
kā noteikts Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā.

4. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
pārbauda Revīzijas palāta atbilstoši LESD 
287. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Revīzijas palāta sagatavo īpašu gada 
ziņojumu par kopuzņēmumu “Clean 
Sky 2”.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Teresa Riera Madurell



PE524.725v01-00 56/60 AM\1011983LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts – 4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 145
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts – 1. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īstenojot savas darbības, kopuzņēmums 
“Clean Sky 2”, tā struktūras un personāls 
izvairās no jebkāda interešu konflikta.

1. Īstenojot savas darbības, kopuzņēmums 
“Clean Sky 2”, tā struktūras un personāls 
izvairās no jebkāda interešu konflikta. 
Īpaši publisko interešu paziņošanas 
gadījumus atbilstoši regulas 16. panta 
4.a punktam.

Or. en

(Sk. grozījumu 16. panta 4.a punktam (jauns).)

Grozījums Nr. 146
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde var pieņemt noteikumus par 
interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, 
kas ir piemērojami kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrām un personālam. 
Minētajos noteikumos paredz prasību 
valdes sastāvā esošo biedru pārstāvjiem 
izvairīties no interešu konflikta.

2. Valde var pieņemt noteikumus par 
interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, 
kas ir piemērojami kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrām un personālam. 
Minētajos noteikumos paredz prasību 
valdes sastāvā esošo biedru pārstāvjiem 
izvairīties no interešu konflikta. Īpaši 
publisko interešu paziņošanas gadījumus 
atbilstoši šīs regulas 16. panta 
4.a punktam.

Or. en

(Sk. grozījumu 16. panta 4.a punktam (jauns).)

Grozījums Nr. 147
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde var pieņemt noteikumus par 2. Valde pieņem noteikumus par interešu 
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interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, 
kas ir piemērojami kopuzņēmuma 
biedriem, struktūrām un personālam. 
Minētajos noteikumos paredz prasību 
valdes sastāvā esošo biedru pārstāvjiem 
izvairīties no interešu konflikta.

konfliktu novēršanu un pārvaldību, kas ir 
piemērojami kopuzņēmuma biedriem, 
struktūrām un personālam. Minētajos 
noteikumos paredz prasību valdes sastāvā 
esošo biedru pārstāvjiem izvairīties no 
interešu konflikta.

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 24. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopuzņēmumu “Clean Sky 2” likvidē 
šīs regulas 1. pantā noteiktā laikposma 
beigās.

1. Kopuzņēmumu “Clean Sky 2” likvidē 
šīs regulas 1. pantā noteiktā laikposma 
beigās vai agrāk, ja netiek izpildīti 
kopuzņēmuma mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 24. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Likvidējot kopuzņēmumu “Clean 
Sky 2”, tā aktīvus izmanto, lai segtu tā 
saistības un izdevumus, kas saistīti ar tā 
likvidāciju. Visu atlikumu sadala starp 
biedriem likvidācijas brīdī proporcionāli to 
finansiālajam ieguldījumam kopuzņēmumā 
“Clean Sky 2”. Visu šādu atlikumu, kas 
iedalīts Savienībai, ieskaita atpakaļ 
Savienības budžetā.

4. Likvidējot kopuzņēmumu “Clean 
Sky 2”, tā aktīvus izmanto, lai segtu tā 
saistības un izdevumus, kas saistīti ar tā 
likvidāciju. Visu atlikumu sadala starp 
biedriem likvidācijas brīdī proporcionāli to 
finansiālajam ieguldījumam kopuzņēmumā 
“Clean Sky 2”. Visu šādu atlikumu, kas 
iedalīts Savienībai, ieskaita atpakaļ 
Savienības budžetā īpašajai programmai, 
ar kuru īsteno pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”.
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Or. fr

Grozījums Nr. 150
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pielikums – tabula – 11. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnoloģiju novērtētājs 1 % no iepriekš 
norādītajām IGDP/ITD vērtībām

Tehnoloģiju novērtētājs 5 % no iepriekš 
norādītajām IGDP/ITD vērtībām

Or. en

Grozījums Nr. 151
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pielikums – tabula – 12. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversālā darbība “Ekodizains” 2 % no 
iepriekš norādītajām IGDP/ITD vērtībām

Transversālā darbība “Ekodizains” 15 % 
no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 
vērtībām

Or. en

Grozījums Nr. 152
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
3. pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

100 %
IGDP

Lielie pasažieru gaisa kuģi 32 %
Reģionālie gaisa kuģi 6 %
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Rotorplāni 12 %

ITD
Gaisa kuģu korpusi 19 %

Dzinēji 17 %
Sistēmas 14 %

Transversālās darbības
Tehnoloģiju novērtētājs 1 % no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 

vērtībām
Transversālā darbība “Ekodizains” 2 % no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 

vērtībām

Transversālā darbība “Gaisa transports 
ar nelieliem gaisa kuģiem

3 % no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 
vērtībām

Grozījums

100 %

IGDP
Lielie pasažieru gaisa kuģi 32 %

Reģionālie gaisa kuģi 6 %
Rotorplāni 12 %

ITD
Gaisa kuģu korpusi 19 %

Dzinēji 17 %
Sistēmas 14 %

Transversālās darbības
Tehnoloģiju novērtētājs 1 % no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 

vērtībām, izņemot SAT IGDP vērtību
Transversālā darbība “Ekodizains” 2 % no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 

vērtībām, izņemot SAT IGDP vērtību
SAT 5 % no iepriekš norādītajām IGDP/ITD 

vērtībām

Or. en


