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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2”
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0506),

– ņemot vērā  Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo daļu, 
saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0256/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

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

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

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 

(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 
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pētniecība un inovācija var veicināt 
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.

veicināt Savienības plašāku konkurētspējas 
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 būtu 
jāatbild 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 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada ... Regula (ES) Nr. .../2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020” un atceļ Lēmumu 
1982/2006/EK (OV L ...).

Or. en

Grozījums Nr. 2

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) 

(5) Saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un Padomes Lēmumu 
(ES) Nr. .../201312 kopuzņēmumiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Lēmumu (ES) 
Nr. 1982/2006/EK, būtu jāsniedz turpmāks 
atbalsts atbilstīgi nosacījumiem, kas 
paredzēti pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un Lēmumā (ES) 
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Nr. [...]/2013 paredzētajiem 
nosacījumiem.

Nr. .../2013, jo īpaši pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”25. pantā, un pilnībā 
ievērojot minētajā programmā noteiktos 
vispārīgos principus, jo īpaši dzimumu 
līdztiesības un atklātas piekļuves 
principus.

__________________ __________________
12 OV ... [H2020 SP]. 12 Padomes 2013. gada ... Lēmums (ES) 

Nr. .../2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 
2014.-2020. gadam “Apvārsnis 2020”, 
OV L ... .

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Turpmākā atbalstā pētniecības 
programmai kurināmā elementu un 
ūdeņraža jomā būtu jāņem vērā arī
pieredze, kas gūta saistībā ar 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” darbībām, ietverot tā pirmā 
starpposma novērtējuma rezultātus un 
ieinteresēto personu ieteikumu 
rezultātus15, un šāds atbalsts būtu jāīsteno 
saskaņā ar mērķim atbilstošāku struktūru 
un noteikumiem, lai uzlabotu efektivitāti 
un panāktu vienkāršošanu. Šajā nolūkā
kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” būtu jāpieņem savām 
vajadzībām atbilstoši finanšu noteikumi
saskaņā ar 209. pantu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra
Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam16.

(7) Pieredze, kas gūta saistībā ar 
kopuzņēmuma FCH darbību kā 
Savienības struktūrai atbilstīgi Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/200215a

185. pantam, liecina, ka pašreizējais 
darbības satvars ir pietiekami elastīgs un 
piemērots kopuzņēmuma vajadzībām.
Kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” būtu jādarbojas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES, Euratom) Nr. 966/201216 208. pantu
un jāpieņem finanšu noteikumi, kas 
nenovirzās no minētās regulas, izņemot 
gadījumus, kad tas nepieciešams tā 
īpašām vajadzībām, un ar Komisijas 
iepriekšēju piekrišanu — kā pašlaik.

__________________ __________________
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15 “Ieguldījumu, darbvietu un 
apgrozījuma tendences kurināmā 
elementu un ūdeņraža nozarē”, 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
rezultāti: http://www.fch-
ju.eu/page/publications.

15a Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 
16.9.2002., 1. lpp.).

16 OV L 298, 26.10.2012., 84. lpp. 16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 
84. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) To kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” biedru 
ieguldījumi, kas nav Savienība, var ietvert 
arī ieguldījumus natūrā. Izmantojot 
ieguldījumus natūrā, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš to izmantojuma 
pārredzamībai un vienkāršošanai, kā arī 
to atbilstībai citiem piemērojamiem 
noteikumiem un procedūrām. Tādēļ šajā 
regulā inter alia būtu jānorāda apjoms 
dažādu veidu ieguldījumiem natūrā, ko 
kopuzņēmuma darbībās sniedz tie 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” biedri, kuri nav Savienība, 
kā arī tas, kā praksē īstenot ikgadējās 
ziņošanas un uzraudzības prasības 
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saistībā ar ieguldījumiem natūrā, kuras, 
iespējams, neatbilst projektu ziņošanas 
periodiem vai vienkāršošanas 
pasākumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Šai regulai būtu jānodrošina izmaksu 
ziņā lietderīgāks veids, kā īstenot 4. pantu, 
lai samazinātu kopuzņēmuma un tā 
biedru administratīvo slogu. Regulas 
4. pantā un tās pielikumā esošo statūtu 
13. klauzulā būtu skaidri jānorāda to 
ieguldījumu apjoms, ko nozaru grupa, 
pētniecības grupa un to sastāvā esošie 
tiesību subjekti sniedz darbības izmaksu 
segšanai, projektu ieguldījumiem natūrā 
un papildu darbībām, kā arī citu 
dalībnieku ieguldījumi projektu 
ieguldījumos natūrā un papildu darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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. 

(19) Saskaņā ar LESD 287. pantu atbilstīgi 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
208. pantam izveidoto struktūru pārskati ir 
jāpārbauda Revīzijas palātai, kas sniedz 
atzinumu inter alia par pārskatu uzticamību 
un pamatā esošo darījumu likumību un 
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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.

pareizību.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Par kopuzņēmumu “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” būtu jāveic 
padziļināts starpposma novērtējums 
saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 32. pantu, un 
novērtējumā inter alia būtu jāietver 
kopuzņēmuma atklātības, pārredzamības, 
efektivitātes un lietderības analīze.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopuzņēmums FCH 2 ir struktūra, kam 
uzticēts uzdevums īstenot publiskā un 
privātā sektora partnerību, kā minēts
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

3. Kopuzņēmums FCH 2 ir struktūra, kas 
minēta Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 208. pantā.
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(ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā19.
__________________
19 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada ... Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un
jo īpaši Padomes 2013. gada ... Lēmuma 
Nr. …/2013/ES, ar ko izveido 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašo programmu, ... daļas īstenošanu;

(a) veicināt pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”, jo īpaši vismaz trīs tās 
prioritātes “Sabiedrības problēma” īpašo 
mērķu, un Lēmuma Nr. …/2013/ES 
[“Apvārsnis 2020” īpašā programma]
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– palielina ūdeņraža ieguves 
energoefektivitāti ūdens elektrolīzes 
procesā, vienlaikus samazinot kapitāla 
izmaksas, lai ūdeņraža un kurināmā 
elementu sistēmas kombinācija spētu 
konkurēt ar tirgū pieejamajām 
alternatīvām, un

– palielina ūdeņraža ieguves 
energoefektivitāti ūdens elektrolīzes 
procesā un no atjaunojamiem 
energoresursiem, vienlaikus samazinot 
kapitāla un darbības izmaksas, lai 
ūdeņraža un kurināmā elementu sistēmas 
kombinācija spētu konkurēt ar tirgū 
pieejamajām alternatīvām,

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nostiprina saikni starp demonstrējumu 
projektiem un rezultātiem un šo 
pētniecības rezultātu īstenošanu 
izmēģinājuma lietojumos un pievilcīgos 
tirgus risinājumos, t. i., samazina posmu 
no šo tehnoloģiju demonstrējumiem līdz 
komercializācijai,

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– palīdz izstrādāt blīvāku infrastruktūru 
un uzlabot sabiedrības informētību un 
attieksmi, nododot sekmīgāko dalībvalstu 
zinātību un īpašās zināšanas mazāk 
sekmīgām dalībvalstīm demonstrējumu un 
izmēģinājumu projektu un 
rietumu-austrumu centru veidā,

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbalsta modernu tehnoloģiju izstrādi, 
ar kurām atgūt FCH tehnoloģiju izstrādei 
un ieviešanai izšķirīgi svarīgus metālus no 
Savienības avotiem, tostarp no 
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blakusproduktiem un atkritumiem, un

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– samazina Komisijas definēto tā saukto 
kritiski svarīgo izejvielu lietojumu, apzinot 
attiecīgas aizstājējvielas, ja tas ir tehniski 
iespējams un ekonomiski pamatojams.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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
“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.

Ieguldījumu izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas Lēmumam Nr. .../2013/ES 
[“Apvārsnis 2020” īpašā programma], 
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 208. pantā norādītajām 
struktūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

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].

Kopuzņēmums FCH 2 pieņem savus īpašos 
finanšu noteikumus saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantu un 
Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. ..19a.

__________________
19a Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. .../... [par finanšu pamatregulu 
struktūrām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))] 
(OV L ...). 

Or. en

Grozījums Nr. 17

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. Budžeta izpildes apstiprinājumu 
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā FCH 2 izdod Eiropas 
Parlaments pēc Padomes ieteikuma 
saskaņā ar kopuzņēmuma FCH 2 finanšu 
noteikumos paredzētu procedūru.

Or. en



PR\1007628LV.doc 15/22 PE522.764v01-00

LV

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmums FCH 2 pilnībā 
sadarbojas ar iestādēm, kas piedalās 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, 
un vajadzības gadījumā sniedz jebkādu 
vajadzīgo papildinformāciju. Šajā sakarā 
var lūgt, lai tas tiek pārstāvēts sanāksmēs, 
kurās piedalās attiecīgās iestādes vai 
struktūras, un lai tas palīdz Komisijas 
deleģētajam kredītrīkotājam.

2. Kopuzņēmums FCH 2 pilnībā 
sadarbojas ar iestādēm, kas piedalās 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, 
un vajadzības gadījumā sniedz jebkādu 
vajadzīgo papildinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, saskaņā ar 
noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 25. maija Regulā 
(EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko 
veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF)21, un Padomes 
1996. gada 11. novembra Regulā 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu 
un citām nelikumībām22, lai noteiktu, vai 
ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda 
cita nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finansiālās intereses saistībā ar 
nolīgumu vai lēmumu, vai līgumu, kurš 
finansēts saskaņā ar šo regulu.

2. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, saskaņā ar 
noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 883/201321 un Padomes 
Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9622, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 
vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 
ietekmē Savienības finansiālās intereses 
saistībā ar nolīgumu vai lēmumu, vai 
līgumu, kurš finansēts saskaņā ar šo regulu.
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__________________ __________________
21 OV L 136, 31.05.1999., 1. lpp. 21 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. septembra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, 
ko veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

22 OV L 292, 15.11.1996., 2.–5. lpp. 22 Padomes 1996. gada 11. novembra 
Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu 
un citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kopuzņēmums FCH 2 pievienojas 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam 
par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF23. 
Kopuzņēmums FCH 2 nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai atvieglotu OLAF veikto 
iekšējo izmeklēšanu.

5. Kopuzņēmums FCH 2 pievienojas 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam 
par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF23. 
Kopuzņēmums FCH 2 nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai atvieglotu OLAF veikto 
iekšējo izmeklēšanu.

__________________ __________________
23 OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp. 23 OV L 248, 18.9.2013, 1. lpp. 

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
Pielikums – 7. klauzula – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pieņem kopuzņēmuma FCH 2 gada 
budžetu, tostarp štatu sarakstu, kurā norāda 
pagaidu darbinieku skaitu atbilstīgi 
funkciju grupām un pakāpēm, kā arī 
līgumdarbinieku un norīkoto valsts 
ekspertu skaitu, izteiktu pilnslodzes 
ekvivalentos;

(c) pieņem kopuzņēmuma FCH 2 gada 
budžetu, pirms Padome to iesaka Eiropas 
Parlamentam izpildei attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu kopuzņēmumā 
FCH 2, tostarp štatu sarakstu, kurā norāda 
pagaidu darbinieku skaitu atbilstīgi 
funkciju grupām un pakāpēm, kā arī 
līgumdarbinieku un norīkoto valsts 
ekspertu skaitu, izteiktu pilnslodzes 
ekvivalentos;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Pielikums – 11. klauzula – 3. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) gada darba plāni; (d) gada darba plāni un attiecīgās 
izdevumu aplēses, tostarp par 
ieguldījumiem natūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Pielikums – 13. klauzula – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ieguldījumi natūrā, ko veic netiešajās 
darbībās iesaistīto biedru, kuri nav 
Savienība, sastāvā esošie tiesību subjekti 
un kas sastāv no izmaksām, kuras tiem 
radušās, īstenojot netiešās darbības, 

(b) skaidri noteikti ieguldījumi natūrā, kas 
sasniedz vismaz Savienības finansiālā 
ieguldījuma līmeni un ko veic netiešajās 
darbībās iesaistīto biedru, kuri nav 
Savienība, sastāvā esošie tiesību subjekti,
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atskaitot kopuzņēmuma FCH 2 
ieguldījumu un jebkuru citu Savienības 
ieguldījumu šādu izmaksu segšanā.

un kas sastāv no izmaksām, kuras tiem 
radušās, īstenojot netiešās darbības, 
atskaitot kopuzņēmuma FCH 2 
ieguldījumu un jebkuru citu Savienības 
ieguldījumu šādu izmaksu segšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Pielikums – 16. klauzula – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Konkrēta gada budžetu valde pieņem 
līdz iepriekšējā gada beigām.

4. Konkrēta gada budžetu valde pieņem 
līdz iepriekšējā gada beigām, un ar 
Padomes starpniecību to līdz iepriekšējā 
gada beigām iesaka Eiropas Parlamentam 
izpildei attiecībā uz Savienības 
ieguldījumu kopuzņēmumā FCH 2.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
Pielikums – 17. klauzula – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
Pielikums – 17. klauzula – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
Pielikums – 17. klauzula – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmuma FCH 2 pārskatus 
nepārbauda Revīzijas palāta.

Kopuzņēmuma FCH 2 pārskatus pārbauda
Revīzijas palāta.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmumu 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (turpmāk “kopuzņēmums FCH 2”) kā svarīgu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” inovācijas investīciju tiesību aktu paketes instrumentu, 
kas var palīdzēt risināt būtiskus Eiropas sociālos jautājumus. Komisijas priekšlikums paredz 
pagarināt saskaņā ar Septīto pamatprogrammu izveidotā kopuzņēmuma FCH 1 darbību vēl uz 
10 gadiem. Kopš kopuzņēmuma FCH izveides tas ir apliecinājis potenciālu, kāds piemīt 
ūdeņradim kā enerģijas nesējam, un iespējas, ko Eiropai var sniegt kurināmā elementi kā 
enerģijas pārveidotāji, lai uzlabotu energoapgādes drošību, mazinātu kaitīgas emisijas un 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību. 
Kopuzņēmuma FCH starpposma novērtējums, ko 2011. gadā veica Eiropas Komisija, 
apliecināja, ka kopuzņēmums FCH līdz šim ir veiksmīgi darbojies kā platforma noturīgas 
partnerības izveidei, efektīvākai publiskā un privātā sektora finansējuma piesaistei un nozares, 
jo īpaši MVU, iesaistes FCH tehnoloģiju izstrādē stiprināšanai. Referents atzīst pirmās 
kopuzņēmuma FCH programmas pamatīgo tehnisko progresu un darbības sasniegumus, kā arī 
kopuzņēmuma FCH ievērības cienīgo sniegumu ES budžeta izpildē pareizā, efektīvā un 
lietderīgā veidā un tāpēc iesaka turpināt šo labo un noderīgo darbu, apstiprinot Komisijas 
priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmumu FCH 2.

Kurināmā elementi un ūdeņraža tehnoloģijas: izdevības un sarežģījumi Eiropai

Ūdeņradis ir enerģijas nesējs, ko var izmantot kā nekaitīgu kurināmo, un tas ir praktiski 
neizsmeļams resurss. Izmantojot ūdeņradi un dažādus tā lietojumus, iespējams radīt 
fundamentālus risinājumus svarīgiem ES sociāliem jautājumiem — no energoapgādes 
drošības un klimata pārmaiņām līdz rūpniecības konkurētspējai un gudrai izaugsmei. 
Kurināmā elementus var izmantot kā efektīvu pārveidošanas tehnoloģiju, kas sniedz daudz 
priekšrocību gan transporta, gan enerģētikas nozarei. Sekmīga FCH tehnoloģiju izstrāde un 
ieviešana var sniegt papildu alternatīvas fosilajam kurināmajam un uzlabot ES energoapgādes
drošību, ilgtermiņā samazinot atkarību no enerģijas importa. No atjaunojamiem 
energoresursiem un ūdens elektrolīzes procesā iegūts ūdeņradis kopā ar kurināmā elementu 
sistēmām var būt ļoti svarīgs Eiropas nākotnes energoavotu sadalījumā un var sniegt gan 
vietējus, gan reģionālus konkurētspējīgus risinājumus gudras un iekļaujošas izaugsmes 
panākšanai.
Blīvākas infrastruktūras izstrāde Eiropas Savienībā ļaus izmantot ūdeņradi efektīvāk gan 
transporta, gan citās ekonomikas nozarēs, vienlaikus palielinot sabiedrības informētību par 
potenciālajām priekšrocībām, ko FCH tehnoloģijas var sniegt ES iedzīvotājiem. Komisijas 
ierosinātie kopuzņēmuma FCH mērķi un darbības šajās jomās ir labi piemērotas minēto 
jautājumu risināšanai un atbilst ES prioritātēm, kas cita starpā saistītas ar stratēģiju 
“Eiropa 2020”, Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu, Enerģētikas ceļvedi 2050. gadam 
un iniciatīvu “Resursu ziņā efektīva Eiropa”. 
FCH tehnoloģiju veiksmīga un ilgtspējīga izstrāde un liela mēroga ieviešana galvenokārt būs 
atkarīga no dažādu kritiski svarīgu izejvielu, piemēram, retzemju metālu, platīna grupas 
metālu un augsto tehnoloģiju metālu (piemēram, indija un gallija), pieejamības. Šo metālu 
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trūkums nākotnē FCH tehnoloģiju izstrādi var būtiski apgrūtināt. Tādēļ kopuzņēmuma FCH 2
mērķiem būtu jāiekļauj un jāveicina pētniecības, izstrādes un inovācijas stratēģijas, kuru 
mērķis ir rast attiecīgus aizstājējus un alternatīvus materiālus, ja tādi iespējami, kā arī izstrādāt 
modernas tehnoloģijas minēto metālu efektīvai atgūšanai no Eiropas avotiem (tostarp 
tehnoloģiskiem blakusproduktiem un atkritumiem). Referents iesaka šīs potenciālās grūtības 
ņemt vērā, veidojot ilgtermiņa redzējumu par FCH tehnoloģiju ieviešanu, lai nodrošinātu, ka 
FCH ilgtermiņā patiešām varētu būt ilgtspējīgi risinājumi.

Kopuzņēmums FCH 2 kā instruments stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai

FCH tehnoloģijas var sniegt ievērojamu ieguldījumu ekonomikā ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, taču, neraugoties uz straujo FCH nozares attīstību kopš šā kopuzņēmuma 
izveides, šīs tehnoloģijas vēl joprojām nav pietiekami nobriedušas, lai vienlīdzīgos 
konkurences apstākļos varētu sacensties ar tradicionālām tehnoloģijām. Šī ir joma, kurā 
kopuzņēmums FCH ir pierādījis savu spēju sasniegt rezultātus, ko viena valsts vai uzņēmums 
diez vai varētu, — veiksmīgāk piesaistot privātā sektora investīcijas, nodrošinot stabilu un 
paredzamu ilgtermiņa finansējuma shēmu, samazinot ar investīcijām saistītos riskus 
ieinteresētajām personām un paātrinot FCH tehnoloģiju attīstību un nonākšanu tirgū. 
Pirmā kopuzņēmuma FCH darbā gūtā pieredze liecina, ka kopuzņēmums pozitīvi ietekmējis 
jaunu darbvietu izveidi un nodarbinātības rādītājus visā ES, vidēji par 10 % palielinot gada 
apgrozījumu, vidēji par 8 % palielinot pētniecības un izstrādes izdevumus, par 6 % gadā 
palielinot darbvietu izveidi un par 16 % gadā palielinot Eiropas Savienībā FCH nozares ES 
uzņēmumiem piešķirto patentu skaitu1. Šīs pozitīvās tendences pierāda pievienoto vērtību, ko 
kopuzņēmums rada, apvienojot publiskā un privātā sektora finansējumu, lai efektīvi veicinātu 
FCH tehnoloģiju izstrādi un samazinātu ražošanas izmaksas ar pētniecības un izstrādes 
pasākumiem. Eiropai būtu jāizmanto FCH nozarē jau pastāvošie sasniegumi un spējas un 
jāizmanto pašreizējā situācija, lai kopuzņēmums FCH kā FCH nozares izaugsmei svarīga 
platforma vēl ātrāk nonāktu nākamajā darbības posmā.
Referents atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir uzņēmusies budžeta saistības finansēt 
kopuzņēmuma FCH pēcteci, taču iesaka regulā skaidrāk norādīt to ieguldījumu apjomus, ko 
partneri un to sastāvā esošie tiesību subjekti, kuri nav Savienība, sniedz darbības izmaksu 
segšanai, projektu ieguldījumiem natūrā un papildu darbībām, kā arī citu dalībnieku 
ieguldījumus projektu ieguldījumos natūrā un papildu darbībās. Referents uzskata, ka tādējādi 
tiktu radīts izmaksu ziņā efektīvāks veids, kā īstenot regulas noteikumus, palielināta 
pārredzamība, vienkāršošana un skaidrība dalībnieku saistību un pienākumu ziņā un līdz ar to 
jauniem nozares pārstāvjiem dalība kopuzņēmuma darbībās kļūtu pievilcīgāka.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — referents vēlas norādīt, ka efektīvākiem dalībvalstu 
programmu un instrumentu rezultātiem un saskaņotībai izšķirīgi svarīgi ir pastāvīgi liela 
mēroga, starptautiski un pārrobežu mehānismi un centieni un ka kopuzņēmums FCH ir 
svarīga platforma šādai sadarbībai attiecīgajā nozarē. Turklāt pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” sniegs dažus jaunus noteikumus, lai panāktu labākas sinerģijas starp 
pamatprogrammu un struktūrfondiem. Tās var izmantot papildu ietekmes radīšanai reģionālā 
līmenī. Tas var būt īpaši svarīgi tāpēc, ka daļa ES rietumu dalībvalstu varbūt jau gūst labumu 
no augsta līmeņa pētniecības un izstrādes un tehnoloģiskās zinātības, savukārt ES austrumu 

                                               
1 “Ieguldījumu, darbvietu un apgrozījuma tendences kurināmā elementu un ūdeņraža nozarē”, kopuzņēmums 
FCH, 2013. gada februāris.
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dalībvalstis var piedāvāt iespējas demonstrējumu un izmēģinājuma projektu izstrādei. 
Nākamajā kopuzņēmuma FCH posmā dziļāk jāizpēta iespējas veikt papildinošas darbības, 
apvienot un kopīgi izmantot zināšanas, resursus un pētniecības infrastruktūru un izstrādāt 
jaunas sinerģijas (austrumi–rietumi) kopuzņēmuma vadībā.

Budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz kopuzņēmumu FCH

Referents pauž bažas par to, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu kopuzņēmums FCH 2 būtu 
struktūra, kam piemēro jaunās Finanšu regulas 209. pantu (nevis 208. pantu), un vairs nebūtu 
tieši atbildīgs Parlamentam un pakļauts ārējai revīzijai, ko, tāpat kā iepriekš, veiktu Revīzijas 
palāta.
Pieredze, kas gūta, kopuzņēmumam FCH darbojoties kā Savienības struktūrai saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantu, liecina, ka pašreizējais darbības satvars ir 
bijis pietiekami elastīgs un piemērots kopuzņēmuma vajadzībām. Līdz ar to referents uzskata, 
ka kopuzņēmumam būtu jāturpina darboties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 208. pantu, kurš aizstāja Regulas (EK) 
Nr. 1605/2002 185. pantu, un tam būtu jāpieņem finanšu noteikumi, kas nenovirzās no 
finanšu pamatregulas, izņemot noteiktos gadījumos — kā pašlaik.
Tādēļ referents iesaka, lai budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā FCH 2 izdod Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma saskaņā ar 
kopuzņēmuma FCH finanšu noteikumos paredzētu procedūru. Referents uzskata, ka tas ir 
svarīgi, lai nodrošinātu kopuzņēmuma FCH 2 autonomiju un sniegtu tam pietiekamu brīvību 
darboties bez papildu administratīvā sloga.

Secinājumi

Pieredze, kas gūta kopuzņēmuma FCH 1 darbībā, apliecina, kā dažādus sarežģījumus var 
veiksmīgi pārvērst izdevībās jaunu darbvietu izveidei, izaugsmei un inovācijai Eiropas 
Savienībā, ja apvieno publiskā un privātā sektora ieinteresēto personu centienus un saistības 
un pastāv piemērots šādas sadarbības instruments. FCH tehnoloģijas var sniegt vairākus 
nekaitīgus, ilgtspējīgus Eiropas risinājumus daudziem sociāliem jautājumiem, taču šīs 
tehnoloģijas joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem, kas kavē efektīvu pētniecību un 
inovāciju un liela mēroga ieviešanu. Lai šīs tehnoloģijas nonāktu tirgū un lai to sniegtās 
priekšrocības nākotnē būtu maksimāli lielas, izšķirīgi svarīga ir piemērotu regulatīvo un 
uzņēmējdarbības mehānismu izveide un īstenošana, kā arī skaidra, ilgtermiņa politiskā 
apņemšanās. 
Komisijas priekšlikums par kopuzņēmuma FCH 1 darbības pagarināšanu skaidri liecina par 
ilgtermiņa apņemšanos raudzīties uz FCH tehnoloģiju izstrādi ES mērogā un ir svarīgs 
instruments spēcīgākas, ilgtspējīgākas un pasaules līmenī konkurētspējīgas FCH nozares 
izveidei Eiropas Savienībā un Eiropas vadošās lomas veicināšanai šo tehnoloģiju jomā 
pasaules mērogā.
Referents atbalsta kopuzņēmuma FCH darba turpināšanu līdz 2024. gada 31. decembrim, jo 
tas ir izšķirīgi svarīgs instruments, ar ko turpināt īstenot ES pētniecības un inovācijas 
programmu un attīstīt kopuzņēmuma FCH 1 sasniegto. Tādējādi Eiropa varēs pilnībā 
izmantot priekšrocības, ko nākotnē sniegs šīs svarīgās tehnoloģijas.


