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Grozījums Nr. 28
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. atzinīgi novērtē grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
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. 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulai (ES) Nr. .../2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās svarīgākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija var veicināt 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulai (ES) Nr. .../201311

[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”]
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 
pētniecību un inovāciju, apvienojot
saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” sniegto finansējumu un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
privātā sektora partnerībās svarīgākajās 
jomās, kurās pētniecība un inovācija var 
veicināt Savienības plašāku konkurētspējas 
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Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt risināt sabiedrības 
problēmas. Saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu.

mērķu sasniegšanu, efektīvāk piesaistīt 
privātā sektora ieguldījumus un palīdzēt 
risināt sabiedrības problēmas. Minēto 
partnerību pamatā vajadzētu būt 
ilgtermiņa saistībām, tostarp līdzsvarotam 
visu partneru ieguldījumam, tām ir jābūt 
atbildīgām par savu mērķu sasniegšanu, 
un tās būtu jāsaskaņo ar Savienības 
stratēģiskajiem mērķiem pētniecības, 
izstrādes un inovācijas jomā. Minēto 
partnerību pārvaldībai un darbībai 
vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, 
efektīvai un lietderīgai un sniegt 
līdzvērtīgas iespējas piedalīties visām 
ieinteresētajām personām, kas darbojas 
minēto partnerību specifiskajās jomās. 
Saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
Savienība šajās partnerībās var iesaistīties, 
sniedzot finansiālu ieguldījumu 
kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 187. pantu.

__________________ __________________
11 OV ... [H2020 FP]. 11 OV ... [H2020 FP].

Or. en

Grozījums Nr. 31
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulai (ES) Nr. .../2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās svarīgākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija var veicināt 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulai (ES) Nr. .../2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”11, mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās svarīgākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija var veicināt 
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Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt risināt sabiedrības 
problēmas. Saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu.

Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu, piesaistīt privātos 
ieguldījumus un palīdzēt risināt 
sabiedrības problēmas. Šo partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām jābūt
atbildīgām par mērķu sasniegšanu, un 
tām vajadzētu būt saskaņotām ar 
Savienības pētniecības, attīstības un 
inovācijas stratēģiskajiem mērķiem. Šo 
partnerību pārvaldībai un darbībai 
vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, 
efektīvai un ietekmīgai, un būtu jādod 
iespēja tajās piedalīties plašam 
ieinteresētu personu lokam, kas darbojas 
savās specifiskajās jomās. Saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK Savienība 
šajās partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu.

__________________ __________________
11 OV ... [H2020 FP]. 11 OV ... [H2020 FP].

Or. en

(Skatīt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulas 19. pantu.)

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērti svarīgie principi, par kuriem tika panākta vienošanās 
sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz KTI, kā arī uzsvērts, ka šie 
principi jāpilda.

Grozījums Nr. 32
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 

(5) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../2013 
[pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] un
Padomes 2013. gada […] Lēmumu (ES) 
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pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”12 kopuzņēmumiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Lēmumu (ES) 
Nr. 1982/2006/EK, būtu jāsniedz turpmāks 
atbalsts atbilstīgi Lēmumā (ES) 
Nr. [...]/2013 paredzētajiem nosacījumiem.

Nr. [...]/2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”12 kopuzņēmumiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Lēmumu (ES)
Nr. 1982/2006/EK, būtu jāsniedz turpmāks 
atbalsts atbilstīgi Lēmumā (ES) 
Nr. [...]/2013 paredzētajiem nosacījumiem.

__________________ __________________
12 OV … [H2020 SP]. 12 OV … [H2020 SP].

Or. en

Pamatojums

Būtu jāietver atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, jo ir svarīgi 
apliecināt atbilstību pamatprogrammas 19. pantam un tajā noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 33
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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”12 kopuzņēmumiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Lēmumu (ES) 
Nr. 1982/2006/EK, būtu jāsniedz 
turpmāks atbalsts atbilstīgi 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”12 kopuzņēmumiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Lēmumu (ES) 
Nr. 1982/2006/EK, var sniegt turpmāku 
atbalstu atbilstīgi Lēmumā (ES) 
Nr. [...]/2013 paredzētajiem nosacījumiem.

__________________ __________________
12 OV … [H2020 SP]. 12 OV … [H2020 SP].

Or. en

Grozījums Nr. 34
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) To ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam arī ar papildu darbībām, kuras 
jāveic biedriem, kas nav Savienība, vai to 
sastāvā esošajiem tiesību subjektiem, kā 
noteikts papildu darbību plānā. Lai rastu 
atbilstošu priekšstatu par sviras efektu, 
šādas papildu darbības būtu jāuzskata par
ieguldījumu plašākajā kopīgajā 
tehnoloģiju ierosmē FCH.

(11) To ieguldījums, kas ir saistīts ar 
papildu darbībām, kuras jāveic biedriem, 
kas nav Savienība, vai to sastāvā esošajiem 
tiesību subjektiem, kā noteikts papildu 
darbību plānā, būtu jāizsaka skaitļos. Šie 
ieguldījumi sniedz atbalstu plašāku 
kopīgās tehnoloģiju ierosmes FCH mērķu 
īstenošanā, bet tie nebūtu uzreiz jāuzskata 
par uzņēmumā veiktiem ieguldījumiem 
natūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) To ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam arī ar papildu darbībām, kuras 
jāveic biedriem, kas nav Savienība, vai to 
sastāvā esošajiem tiesību subjektiem, kā 
noteikts papildu darbību plānā. Lai rastu 
atbilstošu priekšstatu par sviras efektu, 
šādas papildu darbības būtu jāuzskata par 
ieguldījumu plašākajā kopīgajā tehnoloģiju 
ierosmē FCH.

(11) To ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam arī ar papildu darbībām, kuras 
jāveic biedriem, kas nav Savienība, vai to 
sastāvā esošajiem tiesību subjektiem, kā 
noteikts papildu darbību plānā un izklāstīts 
gada ziņojumā. Lai rastu atbilstošu 
priekšstatu par sviras efektu, šādas papildu 
darbības būtu jāuzskata par ieguldījumu 
plašākajā kopīgajā tehnoloģiju ierosmē 
FCH.

Or. en

(Skatīt 4. panta 4. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 36
Jan Březina
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Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Jebkura atbilstoša iestāde var kļūt 
par koordinatora dalībnieci atlasītos 
projektos. Saskaņā ar īpašām politikas 
prasībām vai darba plānā noteiktās 
darbības raksturu un mērķi var tikt 
izvirzīta prasība, lai koordinators būtu 
tāda biedra sastāvā esoša vienība, kas nav 
Savienība, atbilstīgi Regulai (ES) 
Nr. .../2013 [pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dalības noteikumi].

Or. en

Grozījums Nr. 37
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu un ar attiecīgajiem 
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 noteikumiem18.

(15) Savienības finansiālais ieguldījums 
būtu jāpārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu un ar attiecīgajiem 
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 noteikumiem18.

__________________ __________________
18 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp. 18 OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijas iekšējam revidentam 
vajadzētu būt tādām pašām pilnvarām 
attiecībā uz kopuzņēmumu FCH 2, kādas 
viņam ir attiecībā uz Komisiju.

(18) Komisijas iekšējam revidentam 
vajadzētu būt tādām pašām pilnvarām 
attiecībā uz kopuzņēmumu FCH 2, kādas 
viņam ir attiecībā uz Komisiju. Tam būtu 
jāattiecas arī uz Eiropas Revīzijas palātu 
un Eiropas Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidotu struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides akts var 
aizliegt šo struktūru, biroju un aģentūru 
visu ieņēmumu un izdevumu pārskatu 
pārbaudi, ko veic Revīzijas palāta. 
Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu atbilstīgi 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
209. pantam izveidoto struktūru pārskati 
ir jāpārbauda neatkarīgai revīzijas 
iestādei, kas sniedz atzinumu inter alia 
par pārskatu uzticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. Lai 
izvairītos no pārskatu pārbaužu 
dublēšanās, ir pamatoti noteikt, ka 
Revīzijas palāta nepārbauda 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” pārskatus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Neskarot 11. pantā minēto 
starpposma novērtējumu un saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. .../2013 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”]
26. pantu, attiecībā uz kopīgām
tehnoloģiju ierosmēm, kas ir 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
īpašs finansējuma instruments, būtu 
jāveic padziļināts starpposma 
novērtējums, kurā cita starpā būtu 
jāietver to atklātības, pārredzamības un 
lietderības analīze.

Or. en

(Skatīt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulas 26. pantu.)

Pamatojums

Šī atsauce ir nepieciešama, lai atspoguļotu sarunu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
galīgos rezultātus. Tādējādi tiek norādīts vēl uz citiem nozīmīgiem aspektiem, kurus 
Parlamentam izdevās iekļaut pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulas 26. pantā.

Grozījums Nr. 41
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidotu struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides akts var 
aizliegt šo struktūru, biroju un aģentūru 
visu ieņēmumu un izdevumu pārskatu 
pārbaudi, ko veic Revīzijas palāta. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu atbilstīgi Regulas (ES, 

(19) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu Savienības izveidotu struktūru, 
biroju vai aģentūru izveides akts var 
aizliegt šo struktūru, biroju un aģentūru 
visu ieņēmumu un izdevumu pārskatu 
pārbaudi, ko veic Revīzijas palāta. Saskaņā 
ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktu atbilstīgi Regulas (ES, 
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Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam 
izveidoto struktūru pārskati ir jāpārbauda 
neatkarīgai revīzijas iestādei, kas sniedz 
atzinumu inter alia par pārskatu uzticamību 
un pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību. Lai izvairītos no pārskatu 
pārbaužu dublēšanās, ir pamatoti noteikt, 
ka Revīzijas palāta nepārbauda
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” pārskatus.

Euratom) Nr. 966/2012 209. pantam 
izveidoto struktūru pārskati ir jāpārbauda 
neatkarīgai revīzijas iestādei, kas sniedz 
atzinumu inter alia par pārskatu uzticamību 
un pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību. Neatkarīgi no iepriekš minētā 
atzinuma, kas nav uzskatāms par revīziju,
Revīzijas palāta tomēr pārbauda
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” pārskatus.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Kopuzņēmums FCH tika izveidots uz 
laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” būtu jāsniedz turpmāks 
atbalsts pētniecības programmai kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā, paplašinot 
darbību jomu saskaņā ar grozītu 
noteikumu kopumu. Pāreja no 
kopuzņēmuma FCH uz kopuzņēmumu
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” būtu 
jāsaskaņo un jāsinhronizē ar pāreju no 
Septītās pamatprogrammas uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai 
nodrošinātu pētniecībai pieejamā 
finansējuma optimālu izmantošanu. Tāpēc 
juridiskās noteiktības un skaidrības labad 
Padomes Regula (EK) Nr. 521/2008 būtu 
jāatceļ un jāparedz pārejas noteikumi.

(21) Kopuzņēmums FCH tika izveidots uz 
laikposmu līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” būtu jāsniedz turpmāks 
atbalsts pētniecības programmai kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā, īstenojot 
pārējos pētniecības programmā kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā paredzētos 
pasākumus atbilstīgi kopuzņēmuma 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 
noteikumiem. Pāreja no kopuzņēmuma 
FCH uz kopuzņēmumu “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” būtu jāsaskaņo un 
jāsinhronizē ar pāreju no Septītās
pamatprogrammas uz pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”, lai nodrošinātu 
pētniecībai pieejamā finansējuma optimālu 
izmantošanu. Tāpēc juridiskās noteiktības 
un skaidrības labad Padomes Regula (EK) 
Nr. 521/2008 būtu jāatceļ un jāparedz 
pārejas noteikumi.

Or. en
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Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka kopuzņēmums FCH 2 tikai īsteno atlikušos pasākumus, kas sākotnēji 
tika paredzēti līdz 2017. gadam kā daļa no FCH pētniecības programmas, — un neko citu. 
Šiem atlikušajiem pasākumiem būtu jāpiemēro „vecie” noteikumi no FHC, toties FHC 2 būtu 
jāievēro „jaunie” noteikumi. Tā kā pašreizējā situācija jau tā ir pietiekami sarežģīta, nekādas 
jauno un veco noteikumu modifikācijas vai apvienošana nebūtu pieļaujamas laikā no 
2014. gada līdz 2017. gadam.

Grozījums Nr. 43
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
vienkāršot un saskaņot pētniecības un 
inovācijas finansēšanas situāciju Eiropas 
līmenī, visām publiskām un privātām 
partnerībām, kuras finansē no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”,
vajadzētu ilgt atbilstīgi pamatprogrammas 
termiņiem, lai nepieļautu, ka paralēli ir 
spēkā dažādi noteikumu kopumi un 
nākotnē palielinātos administratīvā slodze 
dalībniekiem un Savienības struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
vienkāršot un saskaņot pētniecības un 
inovācijas finansēšanas situāciju Eiropas 
līmenī, kopuzņēmumiem būtu jānovērš 
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situācija, kad ir spēkā dažādi 
“Apvārsnis 2020” noteikumu kopumi.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Ņemot vērā to, cik pamatpētniecība 
ir nozīmīga jaunu avangardisku ideju 
radīšanā, kuras veicina turpmāku 
inovāciju, uzaicinājumi iesniegt 
piedāvājumus pētniecības un izstrādes 
sadarbības projektiem būtu jāizsludina 
attiecībā uz kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomu pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, līdztekus un paralēli 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” pasākumiem, jo īpaši 
attiecībā uz pētniecību 1.–4. tehnoloģiskās 
gatavības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar „Apvārsnis 2020” regulu KTI pētniecības un izstrādes pasākumi arī būtu regulāri 
jāiekļauj priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumos „Apvārsnis 2020” darba programmās. 
FCH 2 gadījumā paralēli ar FCH 2 pasākumiem zemākos tehnoloģiskās gatavības līmeņos 
būtu jāveic sadarbības pētniecība, lai panāktu universitāšu un MVU plašāku iesaisti ES 
finansētā pētniecībā kurināmā elementu un ūdeņraža jomā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp 
zemāka un augstāka līmeņa tehnoloģisko gatavību, izveidotu konkurētspējīgu pētniecības vidi 
un veicinātu turpmākas inovācijas.

Grozījums Nr. 46
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)



PE524.727v01-00 14/67 AM\1011987LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Lai palīdzētu novērst Eiropā 
pastāvošo plaisu pētniecības un inovāciju 
jomā, ar struktūrfondiem būtu jāattīsta 
papildināmība un ciešas sinerģijas. Pēc 
iespējas tiks veicināta abu instrumentu 
sadarbspēja. Tiks veicināts kumulatīvs un 
kombinēts finansējums. Šajā saistībā 
pasākumu mērķis būs pilnīgi izmantot 
Eiropas talantu kopuma potenciālu un 
tādējādi optimizēt pētniecības un 
inovāciju ekonomisko un sociālo ietekmi, 
un tos veiks neatkarīgi no kohēzijas 
politikas fondu ietvaros īstenotās politikas 
un darbībām, tomēr tās papildinot.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) Būtu jāīsteno pasākumi, ar kuriem 
tiktu vecināta MVU, universitāšu un 
pētniecības centru dalība. Šajā saistībā
būtu jānosaka un jānovērš šķēršļi, kas 
liedz jaunpienācēju līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) Ņemot vērā paredzētās sinerģijas 
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starp pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
un struktūrfondiem, kā arī attiecīgajām 
valstu un reģionālajām pētniecības un 
izstrādes finansēšanas programmām, 
reģioni visā Eiropas Savienībā ir 
jāmudina aktīvi atbalstīt kopuzņēmumu 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 
pasākumus, piemēram, atbalstot attiecīgo 
pētniecības infrastruktūru, sagatavojot 
piedāvājumus, izmantojot pētniecības 
rezultātus vai attiecīgo dalībnieku 
sadarbības pasākumus, ar mērķi veicināt 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 
pasākumu reģionālo ietekmi, kā arī 
veicināt šo pasākumu potenciālu radīt 
darbavietas un izaugsmi reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments veiksmīgi panāca jauna panta iekļaušanu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020" regulā, kas nepārprotami pieprasa labāku sinerģiju starp 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020" un struktūrfondiem. Šajā saistībā KTI nevajadzētu būt 
izņēmumam. Reģioni būtu jāmudina atbalstīt šo ierosmju pasākumus, jo īpaši ņemot vērā to 
lielās iespējas reģionālo klasteru nostiprināšanā.

Grozījums Nr. 49
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi
“Kurināmā elementi un ūdeņradis”, tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums FCH 2”) 
uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi
“Kurināmā elementi un ūdeņradis”, tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums FCH 2”) 
uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim, paredzot 
finansējuma piešķiršanu līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi
“Kurināmā elementi un ūdeņradis”, tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums FCH 2”) 
uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz
2024. gada 31. decembrim.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi
“Kurināmā elementi un ūdeņradis”, tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums FCH 2”) 
uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz
2020. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Ja divas KTI paaudzes paralēli izsludinās aicinājumus, (ar dažādiem dalībniekiem, dažādiem 
noteikumiem līdzdalībai, dažādiem budžetiem) — tas izraisītu augstas administratīvas 
izmaksas, vēl vairāk sarežģītu ES pētniecības finansēšanas sistēmu, neļaujot saprast, kādi 
līdzekļi tiek patiesībā iztērēti ikgadēji. KTI darbības termiņiem tāpēc vajadzētu sakrist ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un turpmāko pamatprogrammu termiņiem. FCH 2 
darbības laika saīsināšana dos arī iespēju KU labāk tikt galā ar samazinātā budžeta 
izraisītajām problēmām, jo nebūs jāpārskata pasākumi.

Grozījums Nr. 51
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis”, tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums FCH 2”) 
uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. ro



AM\1011987LV.doc 17/67 PE524.727v01-00

LV

Grozījums Nr. 52
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniegt ieguldījumu kopīgās tehnoloģiju 
ierosmes “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” mērķu sasniegšanā, veidojot 
spēcīgu, ilgtspējīgu un globāli 
konkurētspējīgu kurināmā elementu un 
ūdeņraža nozari Savienībā.

b) sniegt ieguldījumu kopīgās tehnoloģiju 
ierosmes “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” mērķu sasniegšanā, veidojot 
spēcīgu, ilgtspējīgu un globāli 
konkurētspējīgu kurināmā elementu un 
ūdeņraža nozari, šīs ierosmes izplatīšanā 
un spēju veidošanā visās Savienības 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– samazina transporta nozarē izmantojamo 
kurināmā elementu sistēmu ražošanas 
izmaksas, vienlaikus palielinot to 
darbmūžu līdz līmenim, kas spēj konkurēt 
ar tradicionālajām tehnoloģijām,

– samazina smagā transporta, piemēram, 
autobusu un kuģu, nozarē izmantojamo 
kurināmā elementu sistēmu ražošanas 
izmaksas, vienlaikus palielinot to 
darbmūžu līdz līmenim, kas spēj konkurēt 
ar tradicionālajām tehnoloģijām,

Or. en

Grozījums Nr. 54
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– laikposmā līdz 2020. gadam palielina no 
atjaunojamiem energoresursiem ražota 
ūdeņraža apjomu līdz 70 %,

Or. en

Grozījums Nr. 55
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ātri pārtrauc ražot jebkādu ūdeņradi no 
fosilā kurināmā un kodolenerģijas 
avotiem,

Or. en

Grozījums Nr. 56
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plašā mērogā demonstrē ūdeņraža 
izmantošanas lietderību, lai sekmētu 
atjaunojamo energoresursu integrēšanu 
energosistēmās, tostarp izmantojot to kā 
konkurētspējīgu līdzekli no atjaunojamiem 
energoresursiem ražotas elektroenerģijas 
uzkrāšanai.

– plašā mērogā demonstrē ūdeņraža 
izmantošanas lietderību, ja konkurenci 
tirgū nekropļo FCH 2 finansējums, lai 
sekmētu atjaunojamo energoresursu 
integrēšanu energosistēmās, tostarp 
izmantojot to kā konkurētspējīgu līdzekli 
no atjaunojamiem energoresursiem ražotas 
elektroenerģijas uzkrāšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Projekti, kas tiek īstenoti kopīgās 
tehnoloģiju ierosmes “Kurināmā elementi 
un ūdeņradis” ietvaros pēc atklātiem 
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, 
kā dalībnieci un koordinatori var ietvert 
jebkuru atbilstošu iestādi.

Or. en

Pamatojums

Tiesības piedalīties (arī attiecībā uz koordinatora funkciju) nevajadzētu paredzēt tikai 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 58
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Darbību joma

1. Lai izpildītu 2. pantā noteiktos mērķus, 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis” 
pētniecības programma varētu finansēt 
pētījumus un izstrādes pasākumus 2.–
6. tehnoloģiskās gatavības līmenī.
2. Ja “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 
pētniecības programmai būtu jāparedz 
inovāciju darbības 7. un 8. tehnoloģiskās 
gatavības līmenim, tad finansējuma 
likmes netiešajām darbībām tiek 
samazinātas saskaņā ar Dalības 
noteikumu [22. pantu].

Or. en
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Pamatojums

Šā panta mērķis ir precizēt kopuzņēmuma FCH 2 darbību jomu, jo īpaši saistībā ar 
attiecīgajiem ar šo pētniecības programmu aptvertajiem tehnoloģiskās sagatavotības 
līmeņiem. Dalības noteikumi arī aicina vairāk ņemt vērā TGL koncepciju, lai paredzētu 
finansējuma līmeņus, un tas ir ņemts vērā arī šajā pantā attiecībā ar finansējuma likmēm, 
kādas tiek izmantotas netiešajās darbībās.

Grozījums Nr. 59
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumā FCH 2 administratīvo 
izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 700 miljoni, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) apropriācijas, 
kopuzņēmumā FCH 2 administratīvo 
izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir 
EUR 700 miljoni, ko veido:

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumā FCH 2 administratīvo 
izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir
EUR 700 miljoni, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumā FCH 2 administratīvo 
izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir
EUR 612,5 miljoni, ko veido:

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināts samazināt kopuzņēmumam FCH 2 paredzēto budžetu par 12,5 % saistībā ar 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru 
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starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un KTI 
finansējumu, no otras puses. Uz KTI jāattiecina tāds pats samazinājums. Vienlaikus ir 
ierosināts samazināt FCH 2 darbības laiku par 4 gadiem, ņemot vērā jauna budžeta izstrādi 
nākamajai DFS pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 61
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumā FCH 2 administratīvo 
izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir
EUR 700 miljoni, ko veido:

Maksimālais Savienības ieguldījums, 
ieskaitot EBTA apropriācijas, 
kopuzņēmumā FCH 2 administratīvo 
izmaksu un darbības izmaksu segšanai ir
EUR 612,5 miljoni, ko veido:

Or. en

Pamatojums

Samazinājums ir samērīgs ar vispārējo samazinājumu, kas ir piemērots pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžetam, un nav pieļaujami finansējuma līdzsvara traucējumi starp 
kopuzņēmumiem un citām programmām un prioritātēm, kas ir apstiprinātas saistībā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. Samērīgs budžeta samazinājums būtu jāpiemēro visiem 
kopuzņēmumiem un publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 62
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līdz EUR 600 milj. atbilstoši 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās saskaņā ar 4. panta 1. punktu,

a) līdz EUR 525 milj. atbilstoši 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās saskaņā ar 4. panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Samazinājums ir samērīgs ar vispārējo samazinājumu, kas ir piemērots pamatprogrammas 
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„Apvārsnis 2020” budžetam, un nav pieļaujami finansējuma līdzsvara traucējumi starp 
kopuzņēmumiem un citām programmām un prioritātēm, kas ir apstiprinātas saistībā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. Samērīgs budžeta samazinājums būtu jāpiemēro visiem 
kopuzņēmumiem un publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līdz EUR 600 milj. atbilstoši 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās saskaņā ar 4. panta 1. punktu,

a) līdz EUR 525 milj. atbilstoši 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās saskaņā ar 4. panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināts samazināt kopuzņēmumam FCH 2 paredzēto budžetu par 12,5 % saistībā ar 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru 
starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un KTI 
finansējumu, no otras puses. Uz KTI jāattiecina tāds pats samazinājums. Vienlaikus ir 
ierosināts samazināt FCH 2 darbības laiku par 4 gadiem, ņemot vērā jauna budžeta izstrādi 
nākamajai DFS pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līdz EUR 100 milj., lai sniegtu 
pretieguldījumu ikvienam papildu 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās virs 4. panta 1. punktā 
noteiktās minimālās summas.

b) līdz EUR 87,5 milj., lai sniegtu 
pretieguldījumu ikvienam papildu 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās virs 4. panta 1. punktā 
noteiktās minimālās summas.

Or. en
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Pamatojums

Ir ierosināts samazināt kopuzņēmumam FCH 2 paredzēto budžetu par 12,5 % saistībā ar 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru 
starp finansējumu sadarbības pētniecībai veselības jomā, no vienas puses, un KTI 
finansējumu, no otras puses. Uz KTI jāattiecina tāds pats samazinājums. Vienlaikus ir 
ierosināts samazināt FCH 2 darbības laiku par 4 gadiem, ņemot vērā jauna budžeta izstrādi 
nākamajai DFS pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 65
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līdz EUR 100 milj., lai sniegtu 
pretieguldījumu ikvienam papildu 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās virs 4. panta 1. punktā 
noteiktās minimālās summas.

b) līdz EUR 87,5 milj., lai sniegtu 
pretieguldījumu ikvienam papildu 
ieguldījumam, par kuru notikusi saistību 
uzņemšanās virs 4. panta 1. punktā 
noteiktās minimālās summas.

Or. en

Pamatojums

Samazinājums ir samērīgs ar vispārējo samazinājumu, kas ir piemērots pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžetam, un nav pieļaujami finansējuma līdzsvara traucējumi starp 
kopuzņēmumiem un citām programmām un prioritātēm, kas ir apstiprinātas saistībā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. Samērīgs budžeta samazinājums būtu jāpiemēro visiem 
kopuzņēmumiem un publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 66
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” īpašajai programmai, ar 
kuru īsteno pamatprogrammu

Ieguldījumu izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” īpašajai programmai, ar 
kuru īsteno pamatprogrammu
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“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktā, 60. pantā un 
61. pantā attiecībā uz minētās regulas 
209. pantā norādītajām struktūrām.

“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punktā, 60. panta 1.–
4. punktā un 61. pantā attiecībā uz minētās 
regulas 209. pantā norādītajām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 67
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, 60. pantā 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. 68
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka Komisija 
var pildīt savus rezultātu izplatīšanas un 
ziņošanas pienākumus;

d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka Komisija 
var pildīt savus rezultātu izplatīšanas un 
ziņošanas pienākumus, tostarp pilnīgu 
informāciju par visiem piedāvājumiem un 
dotāciju nolīgumiem, kā arī to 
partneriem, kas laikus jāiekļauj vispārējā 
“Apvārsnis 2020” datubāzē [ECORDA];

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Claude Turmes
Greens/EFA grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījums kopuzņēmumā FCH 2, kā 
noteikts pielikumā ietverto statūtu 
13. punkta 2. apakšpunktā un 13. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā.

a) ieguldījums kopuzņēmumā FCH 2
saistībā ar administratīviem izdevumiem 
un to dalību netiešajās darbībās, kā 
noteikts pielikumā ietverto statūtu 
13. punkta 2. apakšpunktā un 13. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumi natūrā vismaz 
EUR 300 milj. apmērā 1. pantā noteiktajā 
laikposmā, kurus sniedz biedri, kas nav 
Savienība, vai to sastāvā esošie tiesību 
subjekti un kurus veido izmaksas, kas 
tiem radušās, īstenojot kopuzņēmuma 
FCH 2 darba plānā neparedzētas papildu 
darbības, kuras veicina kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā izveidotās 
kopīgās tehnoloģiju ierosmes mērķu 
sasniegšanu. Atbalstu minēto izmaksu 
segšanai var sniegt no citām Savienības 
finansēšanas programmām saskaņā ar 
piemērojamajiem noteikumiem un 
procedūrām. Šādos gadījumos Savienības 
finansējums neaizstāj ieguldījumus 
natūrā, ko sniedz biedri, kuri nav 
Savienība, vai to sastāvā esošie tiesību 

svītrots
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subjekti.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par b) apakšpunktā minētajām izmaksām 
nevar saņemt finansiālu atbalstu no 
kopuzņēmuma FCH 2. Attiecīgās darbības 
izklāsta gada papildu darbību plānā, kurā 
norāda šāda ieguldījuma aplēsto vērtību.

Papildu ieguldījumus šīs regulas 1. pantā 
noteiktajā laikposmā, kurus sniedz biedri, 
kas nav Savienība, vai to sastāvā esošie 
tiesību subjekti un kurus veido izmaksas, 
kas tiem radušās, īstenojot kopuzņēmuma 
FCH 2 darba plānā neparedzētas papildu 
darbības, kuras veicina kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā izveidotās 
kopīgās tehnoloģiju ierosmes mērķu 
sasniegšanu, izsaka skaitļos. Atbalstu 
minēto izmaksu segšanai var sniegt no 
citām Savienības finansēšanas 
programmām saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem un procedūrām. Par 
b) apakšpunktā minētajām izmaksām nevar 
saņemt finansiālu atbalstu no 
kopuzņēmuma FCH 2, un tās neieskaita 
kopuzņēmumā FCH 2 veiktajā 
ieguldījumā natūrā. Attiecīgās darbības 
izklāsta gada papildu darbību plānā, kurā 
norāda šāda ieguldījuma aplēsto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu šā panta 2. punkta 
b) apakšpunktā un pielikumā ietverto 
statūtu 13. punkta 3. apakšpunkta b) punktā 
minēto ieguldījumu vērtību, izmaksas 
nosaka atbilstoši attiecīgo tiesību subjektu 
ierastajai izmaksu uzskaites praksei, tās 
valsts piemērojamajiem grāmatvedības 
standartiem, kurā attiecīgais tiesību 
subjekts veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamajiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības 
standartiem / Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. Izmaksas apliecina 
neatkarīgs ārējais revidents, ko iecēlis 
attiecīgais tiesību subjekts. Kopuzņēmums 
FCH 2 pārbauda noteikto ieguldījumu 
vērtību. Nenovērstu neskaidrību gadījumā 
kopuzņēmums FCH 2 var veikt revīziju.

4. Lai noteiktu šā panta 2. punkta 
b) apakšpunktā un pielikumā ietverto 
statūtu 13. punkta 3. apakšpunkta b) punktā 
minēto ieguldījumu vērtību, izmaksas 
nosaka atbilstoši attiecīgo tiesību subjektu 
ierastajai izmaksu uzskaites praksei, tās 
valsts piemērojamajiem grāmatvedības 
standartiem, kurā attiecīgais tiesību 
subjekts veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamajiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības 
standartiem / Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. Pielikumā iekļauto 
Statūtu 13. punkta 3. apakšpunkta 
b) punktā minēto iemaksu izmaksas 
apliecina neatkarīgs ārējais revidents, ko 
iecēlis attiecīgais tiesību subjekts. 
Kopuzņēmums FCH 2 pārbauda noteikto 
ieguldījumu vērtību. Nenovērstu 
neskaidrību gadījumā kopuzņēmums 
FCH 2 var veikt revīziju. Attiecīgā 
struktūra sniedz sabiedrībai gada 
ziņojumu par veiktajiem papildu 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā papildu darbības jāveic privātajiem biedriem un tās nodrošina tik vajadzīgo sviras 
efektu KTI, tās nebūtu jāpakļauj revīzijai. Papildu darbības ir jāplāno un jāveic kā skaidrs 
papildu ieguldījums un par tām jāziņo ik gadu. Tomēr Savienība nepiešķir šīm darbībām 
paredzētu līdzfinansējumu, tādējādi tās būtu jāatbrīvo no kontroles, izņemot kontroli ar KU 
starpniecību.

Grozījums Nr. 73
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu šā panta 2. punkta 4. Lai noteiktu šā panta 2. punkta 
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b) apakšpunktā un pielikumā ietverto 
statūtu 13. punkta 3. apakšpunkta b) punktā 
minēto ieguldījumu vērtību, izmaksas 
nosaka atbilstoši attiecīgo tiesību subjektu 
ierastajai izmaksu uzskaites praksei, tās 
valsts piemērojamajiem grāmatvedības 
standartiem, kurā attiecīgais tiesību 
subjekts veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamajiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības 
standartiem / Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. Izmaksas apliecina 
neatkarīgs ārējais revidents, ko iecēlis 
attiecīgais tiesību subjekts. Kopuzņēmums 
FCH 2 pārbauda noteikto ieguldījumu 
vērtību. Nenovērstu neskaidrību gadījumā
kopuzņēmums FCH 2 var veikt revīziju.

b) apakšpunktā un pielikumā ietverto 
statūtu 13. punkta 3. apakšpunkta b) punktā 
minēto ieguldījumu vērtību, izmaksas 
nosaka atbilstoši attiecīgo tiesību subjektu 
ierastajai izmaksu uzskaites praksei, tās 
valsts piemērojamajiem grāmatvedības 
standartiem, kurā attiecīgais tiesību 
subjekts veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamajiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības 
standartiem / Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. Izmaksas apliecina 
neatkarīgs ārējais revidents, ko iecēlis 
attiecīgais tiesību subjekts. Kopuzņēmums 
FCH 2 pārbauda noteikto ieguldījumu 
vērtību. Nenovērstu neskaidrību gadījumā
Komisijas iecelts revidents var veikt
pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu iniciatīvas neatkarību un pārredzamību.

Grozījums Nr. 74
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmums FCH 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].

Neatkarīgi no šīs regulas 12. panta 
kopuzņēmums FCH 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

Grozījums Nr. 75
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
110. pantu, 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, 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 sanāksmē viņš ziņo par šo pilnvaru 
deleģēšanu vai tālākdeleģēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas vajadzīgs ārkārtas 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 šīs pilnvaras 
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 šīs pilnvaras kādam no saviem 
biedriem vai kopuzņēmuma darbiniekam, 
kas nav izpilddirektors.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmumam FCH 2 un tā personālam
piemēro Protokolu par privilēģijām un 
imunitāti Eiropas Savienībā.

Kopuzņēmuma FCH 2 valdes locekļiem un
izpilddirektoram piemēro Protokolu par 
privilēģijām un imunitāti Eiropas 
Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

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 radījis 
kopuzņēmuma FCH 2 personāls, pildot 
savus pienākumus;

svītrots

Or. fr
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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 FCH 2 
mītne.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma FCH 2 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu juridisko 
personu dalības un ieguldījumu līmeni 
netiešajās darbībās. Komisija novērtējuma 
secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2018. gada 30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma FCH 2 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu juridisko 
personu dalības un ieguldījumu līmeni 
netiešajās darbībās. Tas ietver saistībā ar 
dažādiem projektiem iztērētu summu un 
ar to palīdzību panākto rezultātu sīku
klasifikāciju. Komisija novērtējuma 
secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma FCH 2 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu juridisko 
personu dalības un ieguldījumu līmeni 
netiešajās darbībās. Komisija novērtējuma 
secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2018. gada 30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma FCH 2 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu juridisko 
personu dalības un ieguldījumu līmeni 
netiešajās darbībās. Komisija novērtējuma 
secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” starpposma novērtējums ir 
daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” starpposma novērtējuma un tiks 
sagatavots vienlaikus ar to.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pārmaiņas, kas tika ieviestas pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
regulas 26. pantā, kurā tiek skaidri pieminētas KTI kā daļa no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” starpposmu novērtējuma.

Grozījums Nr. 83
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim
Komisija sagatavo kopuzņēmuma FCH 2 
starpposma novērtējumu, kurā novērtē 
biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu juridisko 
personu dalības un ieguldījumu līmeni 
netiešajās darbībās. 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 FCH 2 starpposma 
novērtējumu, kurā novērtē biedru, kas nav 
Savienība, sastāvā ietilpstošo tiesību 
subjektu un citu juridisko personu dalības 
un ieguldījumu līmeni netiešajās darbībās. 
Komisija novērtējuma secinājumus kopā ar 
saviem apsvērumiem nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2017. gada
31. decembrim.
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Or. ro

Grozījums Nr. 84
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma FCH 2 
starpposma novērtējumu, kurā īpaši 
novērtē biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu 
juridisko personu dalības un ieguldījumu 
līmeni netiešajās darbībās. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 
30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija atbalsta kopuzņēmuma FCH 2
ārēja starpposma novērtējuma izstrādi, 
kurā īpaši novērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 85
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biedru, kas nav Savienība, sastāvā 
ietilpstošo tiesību subjektu un citu 
juridisko personu dalības un ieguldījumu 
līmeni netiešajās darbībās;

Or. en

Grozījums Nr. 86
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopuzņēmuma FCH 2 ieguldījumu
2. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā, kas cita 
starpā novērtēts ar šādiem darbības 
rezultātu rādītājiem: publicēti zinātniski 
recenzēti raksti un to ietekme; iesniegto 
un licencēto patentu skaits; panāktais 
tehnoloģiskais progress, ko novērtē ar 
tehnoloģiskās gatavības līmeni; 
jaunizveidoto uzņēmumu skaits; jaunu 
produktu vai lietojumprogrammu radītās 
naudas plūsmas; radīto darbavietu skaits; 
uz konkurenci pamatota salīdzinošā 
vērtēšana nozarei, kas nav ES nozare;

Or. en

Grozījums Nr. 87
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) skaitļos izteiktu FCH 2 ieguldījumu
konkrētu 2. panta 2. punktā norādīto 
tehnisko mērķu īstenošanā, kā arī šāda 
tehniskā progresa ekonomiskās vērtības 
novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. punkts – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Komisija novērtējuma secinājumus 
kopā ar saviem apsvērumiem dara 
zināmus Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Starpposma novērtējuma laikā 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” budžetu var pārskatīt.

Or. en

(Skatīt 20.a apsvērumu.)

Pamatojums

Atkarībā no starpposma novērtējuma rezultātiem, kā arī pienācīgi ņemot vērā visus pārējos 
attiecīgos faktoru, pamata tiesību aktā attiecībā uz „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” būtu 
jāiekļauj iespēja pielāgot „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” budžetu. Kopumā atsauces uz 
iespējamu budžeta pārskatīšanu starpposma novērtējuma laikā būtu jāparedz attiecīgi arī 
citos pamata tiesību aktos, kas reglamentē citus kopuzņēmumus.

Grozījums Nr. 90
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sešu mēnešu laikā pēc kopuzņēmuma 
FCH 2 likvidācijas, bet ne vēlāk kā divus 
gadus pēc pielikumā ietverto statūtu 
21. punktā minētās likvidācijas procedūras 

3. Sešu mēnešu laikā pēc kopuzņēmuma 
FCH 2 likvidācijas, bet ne vēlāk kā divus 
gadus pēc pielikumā ietverto statūtu 
21. punktā minētās likvidācijas procedūras 
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uzsākšanas, Komisija sagatavo
kopuzņēmuma FCH 2 galīgo novērtējumu. 
Minētā galīgā novērtējuma rezultātus 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

uzsākšanas, Komisija atbalsta
kopuzņēmuma FCH 2 ārēja galīgā 
novērtējuma izstrādi, kas aptvers vismaz 
starpposma novērtējumā izvērtētos 
elementus. Minētā galīgā novērtējuma 
rezultātus nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopuzņēmuma FCH 2 budžeta izpildes
apstiprinājumu Eiropas Parlaments pēc 
Padomes ieteikuma izdod Komisijai 
saskaņā ar procedūru, kas ir salīdzināma 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 319. pantā, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 164.–166. pantā
paredzēto procedūru, kā arī pamatojas uz 
Revīzijas palātas revīzijas ziņojumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Eiropas Revīzijas palāta veiktu kopuzņēmumu revīziju un lai tiem tiktu 
piemērotas tādas pašas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras kā Eiropas Komisijas 
gadījumā, Eiropas Parlamentam veicot budžeta politisko kontroli.

Grozījums Nr. 92
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Budžeta izpildes apstiprinājumu
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā FCH 2 Eiropas Parlaments 
pēc Padomes ieteikuma izdod Komisijai
līdz n+2 gada 15. maijam saskaņā ar
procedūru, kas ir salīdzināma ar LESD
319. pantā, kā arī Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 164. un 165. pantā izklāstīto
un kopuzņēmuma FCH 2 finanšu 
noteikumos paredzēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 93
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 
iesniedz atlūgumu valdē, kura pieņem 
galīgo lēmumu, ņemot vērā apstākļus.

Or. fr

Pamatojums

Budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras uzticamības nodrošināšanai ir svarīgi, lai pēc 
atteikuma apstiprināt budžeta izpildi lēmuma pieņemšana par izpilddirektoru būt valdes ziņā. 
Šī procedūra neparedz atlaišanu, bet to, ka izpilddirektoram ir jāiesniedz atlūgums valdē, 
kura pieņem lēmumu par to, kā rīkoties.

.

Grozījums Nr. 94
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
14. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kopuzņēmuma personāls,
izpilddirektors un valdes locekļi 
nekavējoties paziņo OLAF par visiem 
krāpšanas gadījumiem, ko viņi 
pamanījuši, pildot savus amata 
pienākumus vai īstenojot pilnvaras, un 
tiem nav jāuzņemas nekāda turpmāka 
atbildība par šiem gadījumiem. Ja viņi 
neizpilda šo pienākumu un nepaziņo 
OLAF par viņiem zināmiem krāpšanās 
gadījumiem, viņi kļūst personīgi atbildīgi 
par to sekām.

Or. fr

Pamatojums

Savienības prioritātei būtu jābūt krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Šī paziņojuma 
procedūra, kas darbojas jau vismaz vienā dalībvalstī, ir noderīgs instruments šā mērķa 
īstenošanā.

Grozījums Nr. 95
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz darbībām, ko finansē kopuzņēmums 
FCH 2, attiecas Regula (ES) Nr. .. [dalības 
un rezultātu izplatīšanas noteikumi 
attiecībā uz pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar minēto 
regulu kopuzņēmumu FCH 2 uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešajām darbībām, kā 
izklāstīts pielikumā ietverto statūtu 
1. punktā.

Uz netiešajām darbībām, ko finansē 
kopuzņēmums FCH 2, attiecas Regula (ES) 
Nr. .. [dalības un rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”] un ar tās īstenošanu 
saistīti Komisijas lēmumi. Saskaņā ar 
minēto regulu kopuzņēmumu FCH 2 
uzskata par finansēšanas struktūru, un tas 
sniedz finansiālu atbalstu netiešajām 
darbībām, kā izklāstīts pielikumā ietverto 
statūtu 1. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka uz darbībām attiecas ne tikai dalības noteikumi, bet arī 
saistītie īstenošanas akti, piemēram, noteikumi par iesniegšanu, novērtēšanu, atlasi un 
pārskatīšanu. Saskaņā ar Dalības noteikumu 1. panta 1. punktu šie noteikumi attiecas vienīgi 
uz netiešajām darbībām.

Grozījums Nr. 96
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. .../2013 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”]
8. panta 5. punktā paredzētajiem Dalības 
noteikumiem darba plānos var paredzēt 
pamatotus papildnosacījumus saskaņā ar 
īpašām politikas prasībām vai darbības 
raksturu un mērķi, cita starpā to, ka 
koordinatori ir tāda biedra sastāvā esošas 
vienības, kas nav Savienība. Tam nekādā 
gadījumā un visas programmas 
īstenošanas laikā nevajadzētu radīt 
nepiemērotus nosacījumus vai ierobežot 
to, ka struktūras, kuras to vēlas, kļūst par 
biedra sastāvā esošu vienību; visā 
kopuzņēmuma FCH 2 pastāvēšanas laikā 
piemēro atklātības un pārredzamības 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. .../2013 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”]
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8. panta 5. punktā paredzētajiem Dalības 
noteikumiem darba plānos var paredzēt 
pamatotus papildnosacījumus saskaņā ar 
īpašām politikas prasībām vai darbības 
raksturu un mērķi, cita starpā to, ka 
koordinatori ir tāda biedra sastāvā esošas 
vienības, kas nav Savienība.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pārredzamības un 
nediskriminēšanas principiem, kas 
izklāstīti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 35. pantā, 60. panta 
1. punktā un 128. panta 1. punktā, kā arī 
šīs regulas 16. pantā, kopuzņēmuma 
FCH 2 organizētos uzaicinājumus 
iesniegt piedāvājumus publicē 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dalībnieku portālā tīmeklī.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” veltīto trialoga sarunu laikā iestādes vienojās veicināt 
lielāku saskaņotību starp pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros finansētajiem 
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus. Šajā nolūkā Komisija apsolīja atbalstīt KTI 
organizēto uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus publicēšanu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā. Visas minētās puses piekrita ievērot šo pieeju. Šā 
grozījuma mērķis ir pārvērst pašnoteiktu pienākumu juridiskā prasībā, nodrošinot pieteikumu 
iesniedzējiem vienkāršu un pieejamu informāciju.

Grozījums Nr. 99
Teresa Riera Madurell



AM\1011987LV.doc 41/67 PE524.727v01-00

LV

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 521/2008 piešķirtās neizmantotās 
apropriācijas nodod kopuzņēmumam 
FCH 2.

5. Tikai neaizstājamās apropriācijas, kas 
ir nepieciešamas, lai segtu administratīvās 
izmaksas atbilstīgi kopuzņēmuma FCH 1
izsludinātajiem uzaicinājumiem iesniegt 
piedāvājumus, no neizmantotajām 
apropriācijām saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 521/2008 nodod kopuzņēmumam 
FCH 2.

Or. en

Grozījums Nr. 100
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finansiāli atbalsta pētniecības un 
inovācijas netiešās darbības, galvenokārt 
dotāciju veidā;

a) finansiāli atbalsta pētniecības un 
inovācijas netiešās darbības, galvenokārt 
dotāciju veidā, kas ir piešķirtas, izmantojot 
atklātus uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 101
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošina laikus veiktu paziņošanu 
par uzaicinājumiem iesniegt 
piedāvājumus, juridisko dokumentu 
pieejamību, novērtēšanas procesus un 
rezultātu pārredzamību;
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Or. en

Grozījums Nr. 102
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc šo statūtu pieņemšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli – New Energy 
World Industry Grouping AISBL, kas ir 
bezpeļņas organizācija, kura veic 
uzņēmējdarbību saskaņā ar Beļģijas tiesību 
aktiem (reģistrācijas Nr.: 890025478, ar 
pastāvīgo biroju Briselē, Beļģijā) (turpmāk
“nozares grupa”), un

b) pēc tam, kad šos statūtus ir apspriedusi 
par to pārvaldību atbildīgā struktūra un 
tie ir pieņemti, – New Energy World 
Industry Grouping AISBL, kas ir bezpeļņas 
organizācija, kura veic uzņēmējdarbību 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem
(reģistrācijas Nr.: 890025478, ar pastāvīgo 
biroju Briselē, Beļģijā) (turpmāk “nozares 
grupa”), un

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pēc šo statūtu pieņemšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli – New European 
Research Grouping on Fuel Cells and 
Hydrogen AISBL, kas ir bezpeļņas 
organizācija, kura veic uzņēmējdarbību 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem
(reģistrācijas Nr.: 0897.679.372, ar 
pastāvīgo biroju Briselē, Beļģijā) (turpmāk
“pētniecības grupa”).

c) pēc tam, kad šos statūtus ir apspriedusi 
par to pārvaldību atbildīgā struktūra un 
tie ir pieņemti, – New European Research 
Grouping on Fuel Cells and Hydrogen 
AISBL, kas ir bezpeļņas organizācija, kura 
veic uzņēmējdarbību saskaņā ar Beļģijas 
tiesību aktiem (reģistrācijas 
Nr.: 0897.679.372, ar pastāvīgo biroju 
Briselē, Beļģijā) (turpmāk “pētniecības 
grupa”).

Or. fr
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Grozījums Nr. 104
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviens biedrs var izbeigt dalību 
kopuzņēmumā FCH 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 FCH 2 
apstiprinājis vai kurus tas radījis pirms 
dalības izbeigšanas.

1. Ikviens biedrs var izbeigt dalību 
kopuzņēmumā FCH 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 FCH 2 
apstiprinājis vai kurus tas radījis pirms 
dalības izbeigšanas. Šādā gadījumā tiks 
atvērts konts finanšu saistību izpildei 
starp biedru, kurš pārtrauc darbu, un 
kopuzņēmumu FCH 2.

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valde izvērtē pieteikumu, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 
iespējamo pievienoto vērtību 
kopuzņēmuma FCH mērķu sasniegšanā. 
Tad tā pieņem lēmumu par pieteikumu. 
Jaunu biedru uzņemšanas noteikumiem 
būtu jābūt publiski pieejamiem un 
pārredzamiem, tiem nebūtu jārada 
nepamatoti šķēršļi, un noraidījumi ir 
skaidri jāpamato rakstveidā, nodrošinot to 
pieejamību kandidātam un valstu 
pārstāvju grupai.

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalību kopuzņēmumā FCH 2 nedrīkst 
nodot trešai personai bez valdes 
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2. Dalību kopuzņēmumā FCH 2 nedrīkst 
nodot trešai personai bez valdes 
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
Komisiju informē par šādu piekrišanu, un 
tai ir tiesības iebilst.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trīs Komisijas pārstāvji; a) pieci Komisijas pārstāvji;

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā finansēšanas periodā bija pieci Komisijas pārstāvji.

Grozījums Nr. 108
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir 50 % balsstiesību. 
Komisijas balss nav dalāma. Nozares 
grupai ir 43 % balsstiesību, un pētniecības 

1. Komisijai ir 51 % balsstiesību. 
Komisijas balss nav dalāma. Nozares 
grupai ir 42 % balsstiesību, un pētniecības 
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grupai ir 7 % balsstiesību. Biedri dara visu 
iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja 
vienprātība netiek panākta, valde pieņem 
lēmumus ar vismaz 75 % balsu vairākumu 
no visām balsīm, ieskaitot klāt neesošo 
biedru balsis.

grupai ir 7 % balsstiesību. Biedri dara visu 
iespējamo, lai panāktu vienprātību. Ja 
vienprātība netiek panākta, valde pieņem 
lēmumus ar vismaz 75 % balsu vairākumu 
no visām balsīm, ieskaitot klāt neesošo 
biedru balsis.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs kā 
novērotājam.

Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties diskusijās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”statūtu 4. punkta 
2. apakšpunktu valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums ir 
minētā kopuzņēmuma padomdevējas struktūras. Lai pilnvērtīgi pildītu šos pienākumus, tām 
jābūt tiesīgām piedalīties valdes sanāksmēs, kā arī piedalīties jautājumu izskatīšanā. Ja 
kādam ir tiesības sniegt padomus, tam jābūt arī tiesībām izteikt savu viedokli.

Grozījums Nr. 110
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 3. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās komitejas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.
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Or. en

Grozījums Nr. 111
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 3. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās komitejas priekšsēdētājam ir 
tiesības piedalīties valdes sanāksmēs un 
piedalīties apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”statūtu 4. punkta 
2. apakšpunktu valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums ir 
minētā kopuzņēmuma padomdevējas struktūras. Lai pilnvērtīgi pildītu šos pienākumus, tām 
jābūt tiesīgām piedalīties valdes sanāksmēs, kā arī piedalīties jautājumu izskatīšanā. Ja 
kādam ir tiesības sniegt padomus, tam jābūt arī tiesībām izteikt savu viedokli.

Grozījums Nr. 112
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts – 3. apakšpunkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresēto personu foruma 
priekšsēdētājam ir tiesības piedalīties 
valdes sanāksmēs un piedalīties 
apspriešanās, bet viņam nav balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”statūtu 4. punkta 
2. apakšpunktu valstu pārstāvju grupa, zinātniskā komiteja un ieinteresēto personu forums ir 
minētā kopuzņēmuma padomdevējas struktūras. Lai pilnvērtīgi pildītu šos pienākumus, tām 
jābūt tiesīgām piedalīties valdes sanāksmēs, kā arī piedalīties jautājumu izskatīšanā. Ja 
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kādam ir tiesības sniegt padomus, tam jābūt arī tiesībām izteikt savu viedokli.

Grozījums Nr. 113
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde pieņem savu reglamentu. Valde pieņem savu reglamentu un 
nodrošina tā publisku pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina pastāvīgu 
koordināciju starp 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbībām un kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” darbībām, 
regulāri nosakot savstarpējās 
papildināmības iespējas un sinerģijas, 
tostarp vēlamās pārklāšanās jomas, kā arī 
Komisija īsteno oficiālas koordinācijas 
procesu, lai saskaņotu pētniecības 
prioritātes, uz kurām attiecas sadarbības 
pētniecība pamatprogrammas ietvaros un 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” darbības.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jāsāk koordinēt pamatprogrammas pētniecības darbības un KTI veiktās 
darbības, tostarp vēlamās pārklāšanās, nepieciešamo sinerģiju un papildināmību pārvaldību. 
Loģiski, ka šo uzdevumu vislabāk varētu veikt Komisija, kuras pozīcija KTI pārvaldes 
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struktūrā (50 % balsu) nodrošinātu pietiekamas iespējas to izdarīt.

Grozījums Nr. 115
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pieņem atklātus, publiski pieejamus
un pārredzamus noteikumus attiecībā uz 
struktūrām, kas vēlas kļūt par 
kopuzņēmuma biedra sastāvā esošām 
struktūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) pamatojoties uz uzaicinājumu 
piedalīties publiskā konkursā, ieceļ 
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neatkarīgu revīzijas struktūru, kurai 
uzticēs pienākumu sniegt atzinumu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, EURATOM) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu;

Or. fr

Pamatojums

Padomdevēja struktūra, kas apstiprina pārskatus, ir kompetenta iecelt neatkarīgu revīzijas 
struktūru, kurai uztic pienākumu sniegt atzinumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu. Pārredzamības nodrošināšanai
šajā saistībā ir ierosināts organizēt publisku konkursa procedūru.
.

Grozījums Nr. 118
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) apstiprina uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, kā arī saistītos noteikumus 
par priekšlikumu iesniegšanu, 
izvērtēšanu, atlasi, līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu un izskatīšanas 
procedūrām;

l) apstiprina uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājumus;

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” iesniegšanas, novērtēšanas, atlases, 
piešķiršanas un pārskatīšanas procedūrām būtu jāpiemēro mutatis mutandis.

Grozījums Nr. 119
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) apstiprina uzaicinājumus iesniegt l) apstiprina uzaicinājumus iesniegt 



PE524.727v01-00 50/67 AM\1011987LV.doc

LV

priekšlikumus, kā arī saistītos noteikumus 
par priekšlikumu iesniegšanu, izvērtēšanu, 
atlasi, līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
un izskatīšanas procedūrām;

piedāvājumus, kā arī saistītos noteikumus 
par priekšlikumu iesniegšanu, izvērtēšanu, 
atlasi, līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu,
izskatīšanas procedūrām un pārredzamības 
normām;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) apstiprina finansējumam atlasīto 
darbību sarakstu;

m) apstiprina finansējumam atlasīto 
darbību sarakstu, pamatojoties uz 
sarindojuma sarakstu, ko sagatavojusi 
neatkarīgu ekspertu darba grupa saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. .../2013 
[pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dalības noteikumi] 37. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts – 2. apakšpunkts – sa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sa) regulāri informē valstu pārstāvju 
grupu, zinātnisko komiteju un ieinteresēto 
personu forumu par visiem ar to 
konsultatīvo funkciju saistītajiem 
jautājumiem;

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai, Zinātniskajai komitejai un ieinteresēto personu forumam būtu 
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jānodrošina visa nepieciešamā informācija, lai tie pilnīgi varētu izpildīt savus padomdevēju 
struktūru uzdevumus kopuzņēmumam „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”.

Grozījums Nr. 122
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts – 1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru ieceļ valde no Komisijas 
ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 
un pārredzamas atlases procedūras. 
Komisija vajadzības gadījumā iesaista 
atlases procedūrā citu kopuzņēmuma 
FCH 2 biedru pārstāvjus.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpilddirektors neatkarīgi veic jo īpaši 
šādus uzdevumus:

4. Izpilddirektors veic īpaši šādus 
uzdevumus:

Or. fr

Pamatojums

Izpilddirektors nerīkojas neatkarīgi, bet tāpat kā personāls ir pakļauts valdei un kopumā 
darbojas Savienības un citu ieinteresēto personu interesēs.

Grozījums Nr. 124
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 4. apakšpunkts – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iesniedz valdei apstiprināšanai gada 
pārskatus;

c) izstrādā gada pārskatus, ko iesniedz 
valdei apstiprināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 4. apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) kopīgi ar kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” komunikācijas 
nodaļu izstrādāt gada ziņojumu par 
pētniecības un izpētes darbību progresu;

Or. en

Pamatojums

Būtu ieteicams regulāri izplatīt vairāk viegli pieejamas informācijas par KTI progresu un 
paveikto, lai veicinātu KTI atpazīstamību un plašākas sabiedrības izpratni par KTI 
sasniegumiem.

Grozījums Nr. 126
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 4. apakšpunkts – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) organizē publisku konkursa 
procedūru, uz kuras pamata valde ieceļ 
neatkarīgu revīzijas struktūru, kam uztic 
uzdevumu sniegt atzinumu atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktam;
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Or. fr

Grozījums Nr. 127
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 4. apakšpunkts – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) laikus ņem vērā visus ieteikumus, kas 
izriet no kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis” galīgā 
novērtējuma, kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” starpposma 
novērtējuma vai cita atbilstīga 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” darbību novērtējuma;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu oficiāli paredzētu novērtējumu pienācīgu ietekmi un uzlabotu KU 
pārvaldības kvalitāti, izpilddirektoram vajadzētu būt atbildīgam par attiecīgo ieteikumu 
izpildes kontroli.

Grozījums Nr. 128
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 5. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pārvalda uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājumus, tostarp neatkarīgu 
ekspertu darba grupas veiktu 
novērtējumu, kā paredzēts darba plānā, un
administrē nolīgumus vai lēmumus, tostarp 
to saskaņošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts – 5. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārrauga informācijas un 
veicināšanas sistēmu plašai dalībai 
kopuzņēmuma darbībās, proti, 
uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, 
tostarp saiti uz NCP sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Zinātniskajā komitejā ir 28 locekļi —
viens no katras dalībvalsts, ko ieceļ uz 
atjaunojamu divu gadu termiņu. Grupa 
uz viena gada termiņu ievēl priekšsēdētāju 
no savu locekļu vidus. Tās sastāvā ievēro 
dzimumu līdzsvaru saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
16. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 131
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tās locekļu vidū ir līdzsvaroti pārstāvēti 
pasaulē atzīti eksperti no akadēmiskajām 
aprindām, nozares un regulatīvajām 
struktūrām. Visiem kopā zinātniskās 
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komitejas locekļiem ir vajadzīgā zinātniskā 
kompetence un zinātība, kas aptver 
tehniskās jomas, kuras ir jāpārzina, lai 
sniegtu zinātniski pamatotus ieteikumus 
kopuzņēmumam FCH 2.

komitejas locekļiem ir vajadzīgā zinātniskā 
kompetence un zinātība, kas aptver 
tehniskās jomas, kuras ir jāpārzina, lai 
sniegtu zinātniski pamatotus ieteikumus 
kopuzņēmumam FCH 2. Tās sastāvā 
cenšas panākt dzimumu līdzsvaru saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. .../2013
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”]
16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konsultē par zinātniskajām prioritātēm, 
kam jāpievērš uzmanība gada darba plānos;

a) konsultē par zinātniskajām prioritātēm, 
kam jāpievērš uzmanība gada darba plānos, 
tostarp tekstos uzaicinājumu projektiem
iesniegt piedāvājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) konsultē par zinātniskajām 
prioritātēm, kam jāpievērš uzmanība 
stratēģiskajā pētniecības programmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. 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. 135
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. 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. 136
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. 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
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Grozījums Nr. 137
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Zinātniskā komiteja saņem 
informāciju regulāri, jo īpaši par 
līdzdalību netiešajās darbībās, kas 
finansētas no kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2”, par katra 
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus un 
projekta īstenošanas rezultātiem, par 
sinerģijām ar citām atbilstīgām 
Savienības programmām, par “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” budžeta izpildi, 
kā arī par pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija, lai tā pilnīgi varētu 
izpildīt savus padomdevējas struktūras uzdevumus kopuzņēmumam „Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2”.

Grozījums Nr. 138
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu.

7. Zinātniskā komiteja pieņem savu 
reglamentu un nodrošina tā publisku 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz reizi
gadā. Sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. 
Sanāksmēs piedalās izpilddirektors un 
valdes priekšsēdētājs vai viņu pārstāvji.

Valstu pārstāvju grupa tiekas vismaz divas 
reizes gadā. Sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Sanāksmēs piedalās 
izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs vai 
viņu pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 3. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saikne ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”;

c) atbilstība pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 3. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) to, cik ieteicams ir iekļaut 
kopuzņēmuma FCH 2 ietvaros paredzētu 
konkrētu pētniecības prioritāti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
regulārajos uzaicinājumos iesniegt 
piedāvājumus, lai panāktu jaunu 
sinerģiju ar stratēģiski svarīgām 
pētniecības un inovācijas darbībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 5. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu pārstāvju grupa saņem 
informāciju regulāri, jo īpaši par 
līdzdalību netiešajās darbībās, kas 
finansētas no kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2”, par katra
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu un 
projekta īstenošanas rezultātiem, par 
sinerģijām ar citām atbilstīgām 
Savienības programmām, par “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” budžeta izpildi, 
kā arī par pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija, lai tā pilnīgi varētu 
izpildīt savus padomdevējas struktūras uzdevumus kopuzņēmumam „Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2”.

Grozījums Nr. 143
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. FCH 2 valstu pārstāvju grupa pieņem 
savu reglamentu.

6. FCH 2 valstu pārstāvju grupa pieņem 
savu reglamentu un nodrošina tā publisku 
pieejamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 144
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Lai valstu pārstāvju grupa veiktu 
savus pienākumus attiecībā uz šā panta 
3., 4. un 5. punktu, izpilddirektoram tai ir 
regulāri jāsniedz visa atbilstīgā 
informācija par uzaicinājumu iesniegt 
piedāvājumus rezultātiem, valstu dalību 
un dalībniekiem, tostarp finanšu dati un 
sīka informācija par locekļu veiktiem 
ieguldījumiem natūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieinteresēto personu forums tiek 
informēts par kopuzņēmuma FCH 2 
darbībām un tiek aicināts sniegt 
komentārus.

2. Ieinteresēto personu forums tiek
regulāri informēts par kopuzņēmuma 
FCH 2 darbībām, jo īpaši par līdzdalību 
netiešajās darbībās, ko finansējis 
kopuzņēmums “Kurināmā elementi un
ūdeņradis 2”, par katra uzaicinājuma
iesniegt piedāvājumu un projekta 
īstenošanas rezultātiem, par sinerģijām ar 
citām atbilstīgām Savienības 
programmām, par “Kurināmā elementi 
un ūdeņradis 2” budžeta izpildi, kā arī par 
pētniecības rezultātu izplatīšanu un 
izmantošanu, un tiek aicināts sniegt 
komentārus.

Or. en
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Pamatojums

Ieinteresēto personu forumam būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija, lai tas pilnīgi
varētu izpildīt savus padomdevējas struktūras uzdevumus kopuzņēmumam „Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2”.

Grozījums Nr. 146
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieinteresēto personu forums tiek 
informēts par kopuzņēmuma FCH 2 
darbībām un tiek aicināts sniegt 
komentārus.

2. Ieinteresēto personu forums tiek
regulāri informēts par kopuzņēmuma 
FCH 2 darbībām un tiek aicināts sniegt 
komentārus.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Ja kāds kopuzņēmuma “Clean 
Sky 2” biedrs nav izpildījis savas saistības 
attiecībā uz iepriekš saskaņoto finansiālo 
ieguldījumu, izpilddirektors par to 
rakstiski paziņo un nosaka saprātīgu 
termiņu saistību izpildei. Ja saistības nav 
izpildītas norādītajā termiņā, 
izpilddirektors sasauc valdes sanāksmi, lai 
lemtu par to, vai būtu jāatsauc attiecīgā 
biedra dalība vai jāveic kādi citi 
pasākumi, līdz saistības ir izpildītas. Pēc 
tam, kad visi biedri, kuri nav izpildījuši 
savus pienākumus, ir uzklausīti un viņiem 
ir sniegta iespēja novērst neatbilstības, 
valde var sākt rīkoties, uz laiku atņemot 
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šo biedru balsstiesības.

Or. fr

Grozījums Nr. 148
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 1. apakšpunkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) finansējumam atlasītās darbības, tostarp 
to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, 
ieskaitot MVU, un valstīm, norādot
kopuzņēmuma FCH 2 ieguldījumu 
individuāliem dalībniekiem un darbībām.

c) finansējumam atlasītās darbības, tostarp 
to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, 
ieskaitot MVU, valsts statistikas datus, kā 
arī norādi par kopuzņēmuma FCH 2
finanšu ieguldījumu individuāliem 
dalībniekiem un darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kopuzņēmums FCH 2 katru gadu ziņo 
Komisijai un budžeta iestādēm.

Divu mēnešu laikā pēc fiskālā gada 
beigām izpilddirektors Revīzijas palātā 
iesniedz iepriekšējā gada pārskatus un 
bilanci. Revīzijas palāta var veikt 
pārbaudes, tostarp apskates uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kopuzņēmuma FCH 2 pārskatus budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūras 
ietvaros pārbauda Revīzijas palāta. Palāta 
savās apspriedēs ņem vērā konstatējumus, 
kurus ir noteikusi neatkarīga revīzijas 
struktūra, kam ir jāsniedz atzinums 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
60. panta 5. punktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kopuzņēmuma FCH 2 pārskatus pārbauda 
Revīzijas palāta saskaņā ar Līguma 
287. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma FCH 2 pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma FCH 2 pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Revīzijas palāta sagatavo īpašu gada 
ziņojumu par kopuzņēmumu “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2”.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma FCH 2 valde var 
pieņemt noteikumus, par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību, kas ir 
piemērojami tā biedriem, struktūrvienībām 
un personālam. Minētajos noteikumos 
paredz prasību valdes sastāvā esošo biedru 
pārstāvjiem izvairīties no interešu 
konflikta.

2. Kopuzņēmuma FCH 2 valde pieņem
noteikumus par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību, kas ir 
piemērojami tā biedriem, struktūrvienībām 
un personālam. Minētajos noteikumos 
paredz prasību valdes sastāvā esošo biedru 
pārstāvjiem izvairīties no interešu 
konflikta.
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Or. en

Grozījums Nr. 156
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 21. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopuzņēmuma FCH 2 likvidācijas 
gadījumā 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 
FCH2. Visu šādu atlikumu, kas iedalīts 
Savienībai, ieskaita atpakaļ Savienības 
budžetā.

4. Kopuzņēmuma FCH 2 likvidācijas 
gadījumā 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 
FCH2. Visu šādu atlikumu, kas iedalīts 
Savienībai, ieskaita atpakaļ konkrētajā 
programmā, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”,
Savienības budžetā.

Or. fr

Pamatojums

Jebkuru pārpalikumu ir pamatoti atgriezt pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 157

António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1.4.3. punkts

Komisijas teksts
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1.4.3. Rezultātu un ietekmes rādītāji

Ir ierosināts galveno darbības rezultātu rādītāju kopums, lai 2014.–2020. gada 
laikposmā uzraudzītu kopuzņēmumu FCH 2 saskaņā ar programmas konkrētajiem 
mērķiem.

Joma Galvenie darbības rezultātu 
rādītāji Mērķvērtība Kad?

Darbības mērķis 
Nr. 1

Privātā un publiskā sektora 
izdevumi pētniecībai un 
izstrādei, inovācijai un agrīnās 
ieviešanas darbībām Eiropā 
(ko uzsācis kopuzņēmums)

> EUR 1,4 
mljrd. 2014.–

2020. gadā

Līdz 
2020. gadam

Darbības mērķis 
Nr. 2

MVU dalība kopuzņēmuma 
programmā ≥25 %

Katrā 
uzaicinājumā 

iesniegt 
priekšlikumus

Darbības mērķis 
Nr. 3

Kopuzņēmuma FCH 2 
demonstrējumu projekti, ko 
uzņēmušas dalībvalstis un 
reģioni, kuri saņem ES 
struktūrfondu finansējumu

7 projekti Līdz 
2020. gadam

Darbības mērķis 
Nr. 4

Laiks līdz dotācijas 
saņemšanai (no uzaicinājuma 
slēgšanas līdz dotācijas 
nolīguma parakstīšanai)

Laiks līdz maksājumam

< 180 dienas

< 90 dienas

Katrā 
uzaicinājumā 

iesniegt 
priekšlikumus

Grozījums
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1.4.3. Rezultātu un ietekmes rādītāji

Ir ierosināts galveno darbības rezultātu rādītāju kopums, lai 2014.–2020. gada 
laikposmā uzraudzītu kopuzņēmumu FCH 2 saskaņā ar programmas konkrētajiem 
mērķiem.

Joma Galvenie darbības rezultātu 
rādītāji Mērķvērtība Kad?

Darbības mērķis 
Nr. 1

Privātā un publiskā sektora 
izdevumi pētniecībai un 
izstrādei, inovācijai un agrīnās 
ieviešanas darbībām Eiropā 
(ko uzsācis kopuzņēmums)

> EUR 1,4 
mljrd. 2014.–
2020. gadā

Līdz 
2020. gadam

Darbības mērķis 
Nr. 2

MVU dalība kopuzņēmuma 
programmā ≥25 %

Katrā 
uzaicinājumā 

iesniegt 
piedāvājumus

Darbības mērķis 
Nr. 3

Kopuzņēmuma FCH 2 
demonstrējumu projekti, ko 
uzņēmušas dalībvalstis un 
reģioni, kuri saņem ES 
struktūrfondu finansējumu

35 projekti Līdz 
2020. gadam

Darbības mērķis 
Nr. 4

Laiks līdz dotācijas 
saņemšanai (no uzaicinājuma 
slēgšanas līdz dotācijas 
nolīguma parakstīšanai)

Laiks līdz maksājumam

< 180 dienas

< 90 dienas

Katrā 
uzaicinājumā 

iesniegt 
piedāvājumus

Or. en


