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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 "Clean Sky 2"
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0505),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta 1. punktu, 
saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-0255/2013),

– 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 “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads)7, mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un 
inovāciju, apvienojot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās pamatjomās, kurās pētniecība 
un inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulā (ES) Nr. …/2013, ar 
ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”7, ir noteikts mērķis 
sasniegt lielāku ietekmi, apvienojot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
privātā sektora līdzekļus publiskā un 
privātā sektora partnerībās tajās 
būtiskākajās jomās, kurās pētniecība un 
inovācija varētu veicināt Savienības 
vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
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sasniegšanā un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Savienība var 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

sasniegšanu, privāto ieguldījumu 
īpatsvara palielināšanu un palīdzēt 
atrisināt 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. Šādu 
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. Savienība var 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
7 OV [..] [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

7 OV [..] [pamatprogramma “Apvārsnis 
2020”].

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. 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 

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj ne tikai atsauce uz konkrētu programmu, bet arī uz pamatprogrammu, kas ir 
svarīgi, lai apliecinātu atbilstību pamatprogrammas 19. panta prasībām un principiem, kas 
tajā pausti.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Lieka atkārtošanās.  Kaut arī plašāka ieinteresēto personu loka iesaistīšana ir atzīta par 
būtisku jautājumu, darāmā vēl ir daudz. Atsaucei uz šo uzdevumu nevajadzētu likt domāt, ka 
viss jau ir izdarīts.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) To ieguldījumam vajadzētu būt 
saistītam arī ar papildu darbībām, kas 
jāveic privātajiem biedriem, kā noteikts 
papildu darbību plānā un norādīts gada 
ziņojumā; lai rastu atbilstošu priekšstatu 
par sviras efektu, šādas papildu darbības 
būtu jāuzskata par ieguldījumu plašākajā 
kopīgajā tehnoloģiju ierosmē “Clean Sky”.

Or. en

(skatīt 4. panta 4. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Neskarot starpposma novērtējumu, 
kas minēts Regulas Nr. .../2013 
[Pamatprogramma  "Apvārsnis 2020"] 
11. pantā, un saskaņā ar 26. pantu 
kopīgās tehnoloģiju ierosmes, kas ir 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
īpašs finansējuma instruments, būtu 
jāpakļauj padziļinātam starpposma 
novērtējumam, 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 uz vēl citiem nozīmīgiem aspektiem, kurus 
Parlamentam izdevās iekļaut pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" regulas 26. pantā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopuzņēmums “Clean Sky” tika 
izveidots uz laikposmu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Kopuzņēmumam “Clean 
Sky 2” būtu jāturpina sniegt atbalstu
“Clean Sky” pētniecības programmai,
paplašinot darbību tvērumu atbilstoši 
grozītam noteikumu kopumam. Pāreja no 
kopuzņēmuma “Clean Sky” uz 
kopuzņēmumu “Clean Sky 2” būtu 
jāpielāgo un laika ziņā jāsaskaņo ar pāreju 
no Septītās pamatprogrammas uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai 
nodrošinātu pētniecībai pieejamā 
finansējuma optimālu izlietošanu. Tāpēc 
juridiskās noteiktības un skaidrības labad 

(20) Kopuzņēmums “Clean Sky” tika 
izveidots uz laikposmu līdz 2017. gada 
31. decembrim. Kopuzņēmumam “Clean 
Sky 2” būtu jāturpina sniegt atbalstu
“Clean Sky” pētniecības programmai,
īstenojot atlikušos pasākumus, kas 
paredzēti "Clean Sky" pētniecības 
programmā saskaņā ar Kopuzņēmumam 
“Clean Sky 2” noteikumiem. Pāreja no 
kopuzņēmuma “Clean Sky” uz 
kopuzņēmumu “Clean Sky 2” būtu 
jāpielāgo un laika ziņā jāsaskaņo ar pāreju 
no Septītās pamatprogrammas uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai 
nodrošinātu pētniecībai pieejamā 
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Padomes Regula (EK) Nr. 71/2008 būtu 
jāatceļ un būtu jānosaka pagaidu 
noteikumi,

finansējuma optimālu izlietošanu. Tāpēc 
juridiskās noteiktības un skaidrības labad 
Padomes Regula (EK) Nr. 71/2008 būtu 
jāatceļ un būtu jānosaka pagaidu 
noteikumi,

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka KU "Clean Sky 2 " tikai īsteno atlikušos pasākumus, kas sākotnēji tika 
paredzēti līdz 2017. gadam, kā daļa no Clean Sky pētniecības programmas — un neko citu. 
Šiem atlikušajiem pasākumiem būtu jāpiemēro "vecie" noteikumi no Clean Sky, toties Clean 
Sky 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. līdz 2017. gadam.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Ņemot vērā pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" vispārējo mērķi  —
vienkāršot un saskaņot pētniecības un 
inovācijas finansēšanas situāciju 
Savienības līmenī, visām publiskām -
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. 8

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)



PR\1007629LV.doc 11/27 PE522.765v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Ņemot vērā to, cik pamatpētniecība 
ir nozīmīga jaunu avangardisku ideju 
radīšanā, kuras veicina turpmāku 
inovāciju, uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus pētniecības un izstrādes 
sadarbības projektiem būtu jāizsludina 
attiecībā uz aeroinženierijas jomu 
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", 
līdztekus un paralēli kopuzņēmuma 
"Clean Sky 2" pasākumiem, jo īpaši 
attiecībā uz pētniecību 1. līdz 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. 
Clean Sky 2 gadījumā referents ierosina sadarbības pētniecību veikt paralēli ar Clean Sky 2 
pasākumiem zemākos tehnoloģiskās gatavības līmeņos, lai panāktu plašāku universitāšu un 
MVU iesaisti ES finansētā aeroinženierijas pētniecībā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp 
zemāka un augstāka līmeņa tehnoloģisko gatavību, izveidotu konkurētspējīgu pētniecības vidi 
un veicinātu turpmākas inovācijas. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) Ņemot vērā, cik svarīga Savienības 
transporta nozares konkurētspējai ir 
nepārtraukta inovācija un atbilstoši 
lielajam skaitam kopīgo tehnoloģisko 
ierosmju šajā jomā, "Viedam, videi 
nekaitīgam un integrētam transportam" 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
sabiedrības problēmu risināšanās sadaļā 
paredzētajām apropriācijām, ir jāveic 
padziļināts budžeta novērtējums, un 
iespējams budžets jāpalielina saskaņā ar 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
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regulas 26. pantu.  

Or. en

Pamatojums

Transporta problēmas risināšanai ir izveidotas trīs KTI — SESAR, Clean Sky 2 un ļoti 
iespējams — Shift2Rail, tāpēc šai jomai paredzētais budžets šķiet īpaši intensīvi izmantots, 
kas savukārt varētu negatīvi ietekmēt šās jomas pētniecības sadarbību. Tāpēc referents stingri 
iesaka transporta problēmas risināšanai paredzēto budžetu pārskatīt arī vidusposma pārskata 
laikā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20d) Ņemot vērā paredzētās sinerģijas 
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 kopuzņēmuma 
Clean Sky 2 pasākumus, piemēram, 
atbalstot attiecīgo pētniecības 
infrastruktūru, sagatavojot priekšlikumus, 
izmantojot pētniecības rezultātus vai 
attiecīgo dalībnieku sadarbības 
pasākumus, ar mērķi veicināt Clean Sky 2 
pasākumu reģionālo ietekmi, kā arī 
veicināt šo pasākumu potenciālu radīt 
darba vietas 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 sakarā KTI nevajadzētu būt 
izņēmumam. Reģioni būtu jāmudina atbalstīt šo ierosmju pasākumus, jo īpaši ņemot vērā to 
lielās iespējas reģionālo klasteru nostiprināšanā.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
aeroinženierijas jomā, tiek izveidots 
kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums “Clean 
Sky 2”) uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi 
aeroinženierijas jomā, tiek izveidots 
kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums “Clean 
Sky 2”) uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en

(Skatīt 20. apsvēruma grozījumu.)

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. Saīsinot CS2 
darbības laiku, dos arī iespēju KU labāk tikt galā ar samazinātā budžeta izraisītajām 
problēmām, jo nebūs jāpārskata pasākumi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Darbību joma

1. Lai izpildītu 2. pantā noteiktos mērķus, 
Clean Sky 2  pētniecības programma 
varētu finansēt pētījumus un izstrādes 
pasākumus 2. līdz 6. tehnoloģiskās 
gatavības līmenī.
2. Ja Clean Sky 2 pētniecības programmai 
būtu jāfinansē inovāciju darbības no 
7. līdz 8. tehnoloģiskās gatavības līmenim, 
tad finansējuma likmes netiešajām 
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darbībām tiek samazinātas saskaņā ar 
dalības noteikumu [22. pantu]. 

Or. en

Pamatojums

Šā panta mērķis ir precizēt KU CS2 darbību jomu, jo īpaši saistībā ar atbilstīgiem TGL, kuros 
strādā tā pētniecības programma, jo ir plaši sastopams pieņēmums, ka CS2 strādā pietuvināti 
tirgum, kas parasti tā nav. A2020 dalības noteikumi arī aicina vairāk ņemt vērā TGL 
koncepciju, lai paredzētu finansējuma līmeņus, kas ir ņemts vērā arī šajā pantā attiecībā ar 
finansējuma likmēm, kādas tiek izmantotas netiešajās darbībās.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents ierosina samazināt KU CS2 budžetu par 12,5 % sakarā ar "Apvārsnis 2020" kopējā 
budžeta samazinājumu DFS, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru starp finansējumu sadarbības 
pētniecībai transporta  jomā no vienas puses un KTI finansējumu no otras. Uz KTI jāattiecina 
tāds pats samazinājums. Vienlaikus viņš ierosina samazināt  CS2 darbības laiku par 
4 gadiem, ņemot vērā jauna budžeta izstrādi nākamajai DFS pēc 2020. gada.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 
I pielikumā ietverto statūtu 15. punkta 
3. apakšpunkta b) punktā minētā 
ieguldījuma vērtību, izmaksas nosaka 
atbilstoši attiecīgo struktūru ierastajai 
izmaksu uzskaites praksei, piemērojamiem 
tās valsts grāmatvedības standartiem, kurā 
struktūra veic uzņēmējdarbību, un 
piemērojamiem Starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem / 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. Noteikto ieguldījuma vērtību 
pārbauda kopuzņēmums “Clean Sky 2”.
Nenovērstu neskaidrību gadījumā 
kopuzņēmums “Clean Sky 2” var veikt 
struktūras revīziju. Attiecīgā struktūra 
sniedz  sabiedrībai gada ziņojumu par 
veiktajiem papildu pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā papildus 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. Galu galā ir jāpanāk 866,25 miljonu EUR 
mērķis.Bet šīs darbības netiek līdzfinansētas no savienības puses, tāpēc uz tām nav jāattiecina 
cita kontrole kā vien KU veiktā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE522.765v01-00 16/27 PR\1007629LV.doc

LV

apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam.

apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam. 
Kopuzņēmuma Clean sky 2 starrposmu 
novērtējums būs daļa no
pamatprogrammas "Apvārsnis  
2020"starpposmu novērtējuma un tiks 
iesniegts ar to reizē.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo izmaiņas, kas tika ieviestas pamatprogrammas"Apvārsnis 2020" 
regulas 26.pantā, kur tiek skaidri pieminētas KTI kā daļa no pamatprogrammas "Apvārsnis 
2020" starpposmu novērtējuma.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Kopuzņēmuma Clean Sky 2 budžetu 
var pārskatīt starpposma novērtējumu 
laikā. 

Or. en

(Skatīt 20a apsvērumu)

Pamatojums

Atkarībā no starpposmu novērtējumu rezultātiem, un pienācīgi ņemot vērā visus citus 
attiecīgos faktorus, iespēja palielināt Clean Sky 2 budžetu ir jāparedz pamattiesību aktā, kas 
reglamentē Clean Sky 2. Visumā šādas atsauces uz KTI iespējamu budžeta pārskatīšanu 
starpposma novērtējuma laikā būtu jāparedz attiecīgi arī citos pamattiesību aktos, kas 
reglamentē citus kopuzņēmumus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kopuzņēmums “Clean Sky 2”, attiecas 
Regula (ES) Nr. [..] [Dalības un pētījumu 
rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā 
uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] un 
Komisijas lēmumi, kas attiecas uz tās 
īstenošanu. Saskaņā ar minēto regulu 
kopuzņēmumu “Clean Sky 2” uzskata par 
finansēšanas struktūru, un tas sniedz 
finansiālu atbalstu netiešām darbībām, kā 
izklāstīts I pielikumā ietverto statūtu 
2. punktā.

Or. en

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. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā kopuzņēmuma Clean 
Sky 2  darbības īpašās vajadzības un 
saskaņā ar pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" dalības noteikumu 
8. panta 3. punktu, kopuzņēmuma Clean 
Sky 2 darba plānos var paredzēt atkāpes 
no minimālās atbilstības prasībām 
attiecībā uz pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020"  netiešajām darbībām , 
pieļaujot, ka piedalīties var vismaz viena 
juridiska persona, kas reģistrēta 
dalībvalstī vai asociētajā valstī.

Or. en

Pamatojums

Referents visnotaļ atbalsta ideju par vienotu noteikumu kopumu — dalības noteikumiem —
attiecībā uz visām darbībām, ko finansē no pamatprogrammas  "Apvārsnis 2020", tostarp arī 
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attiecībā uz KTI. Tomēr ņemot vērā aeroinženierijas pētniecības nozares specifiku, kuru veido 
lineāras piegādes struktūras, referents uzskata, ka atkāpe no noteikumiem, paredzot viena 
dalībnieka iespēju, ir pamatota. Tāpēc viņš piekrīt deleģēta akta projektam attiecībā uz šo 
jautājumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kopuzņēmuma “Clean Sky 2” galvenos 
partnerus un to attiecīgās saistītās 
struktūras atlasa atklātā, nediskriminējošā 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, un 
veic to neatkarīgu novērtējumu saskaņā ar 
Regulas Nr. .../2013 [Pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" dalības noteikumi] 
37. pantu. Uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus izsludina atkarībā no 
svarīgāko kompetenču nepieciešamības 
konkrētās programmas īstenošanai. Tos 
publicē “Clean Sky” tīmekļa vietnē un 
paziņo ar valstu pārstāvju grupas vai citu 
kanālu starpniecību, lai nodrošinātu pēc 
iespējas plašāku dalību.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir skaidrāk definēt neatkarīgu novērtējumu, proti, neatkarīgu ekspertu 
veiktu novērtēšanu, kas iecelti saskaņā ar dalības noteikumu 37. pantu. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa – 3. punkts – 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 apspriešanās, bet viņam nav 
balsstiesību.
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Or. en

Pamatojums

Gan valstu pārstāvju grupa, kā arī Zinātniskā komiteja saskaņā ar statūtu 5. punkta 
2. apakšpunktu ir padomdevējas struktūras kopuzņēmumam "Clean Sky 2". 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. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa – 3. punkts – 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

Gan valstu pārstāvju grupa, kā arī Zinātniskā komiteja saskaņā ar statūtu 5. punkta 
2. apakšpunktu ir padomdevējas struktūras kopuzņēmumam "Clean Sky 2". 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. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Komisija nodrošina pastāvīgu 
koordināciju starp 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
darbībām un kopuzņēmuma "Clean 
Sky 2" darbībām, regulāri identificējot 
savstarpējās papildināmības iespējas un 
sinerģijas, tostarp vēlamās pārklāšanās 
jomas, kā arī Komisija īsteno oficiālas 
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koordinācijas procesu, lai saskaņotu 
pētniecības prioritātes, uz kurām attiecas 
sadarbības pētniecība pamatprogrammas 
ietvaros un kopuzņēmuma Clean Sky 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 
struktūrā (50 %) balsu, nodrošinātu pietiekamas iespējas to izdarīt. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. daļa – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) apstiprina uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus/piedāvājumus un attiecīgā 
gadījumā saistītos noteikumus par 
priekšlikumu/piedāvājumu iesniegšanu, 
izvērtēšanu, atlasi, līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu un izskatīšanas 
procedūrām;

(m) apstiprina uzaicinājumus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. daļa – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) apstiprina finansējumam atlasīto 
priekšlikumu un konkursa piedāvājumu 

(n) apstiprina finansējumam atlasīto 
priekšlikumu un konkursa piedāvājumu 
sarakstu, pamatojoties uz sarindojuma 



PR\1007629LV.doc 21/27 PE522.765v01-00

LV

sarakstu; sarakstu, ko sagatavojusi neatkarīgu 
ekspertu darba grupa saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. .../2013 [Dalības 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”] 37. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – 10. daļa – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) regulāri informēt Valsts pārstāvju 
grupu un Zinātnisko komiteju par visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz to 
padomdošanas jomu;  

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai un Zinātniskajai komitejai būtu jānodrošina visa nepieciešamā 
informācija, lai tās pilnībā varētu izpildīt savus padomdevēju struktūru uzdevumus 
kopuzņēmumam Clean Sky 2.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – 10. daļa – 4. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) savlaicīgi pārbaudīt jebkādu 
ieteikumu izpildi, kas ierosināti 
pamatojoties uz kopuzņēmuma Clean Sky 
galīgo novērtējumu, kopuzņēmuma Clean 
Sky 2 starpposma novērtējumu un citiem 
atbilstīgiem Clean Sky 2 darbību 
novērtējumiem;

Or. en
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Pamatojums

Šis ierosinājums bija iekļauts pirmajā Clean Sky starpposma novērtējumā. Lai nodrošinātu 
oficiāli paredzētu novērtējumu pienācīgu ietekmi un uzlabotu KU pārvaldības kvalitāti, 
izpilddirektoram vajadzētu būt atbildīgam par attiecīgo ieteikumu izpildes kontroli. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. daļa – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) katra ITD vai IGDP vadītāja 
pārstāvis;

Or. en

Pamatojums

Gadījumā, ja ITD vai IGDP vada vairāki vadītāji, visiem viņiem ir jābūt pārstāvētiem
koordinācijas komitejā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
I pielikums – 12. daļa – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) kopīgi ar kopuzņēmuma Clean Sky 2 
komunikācijas nodaļu izstrādāt gada 
ziņojumu par pētniecības un izpētes 
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.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. daļa – 5. punkts

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. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. daļa – 2. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. 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. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Valstu pārstāvju grupa saņem 
informāciju regulāri, jo īpaši par 
līdzdalību netiešajās darbībās, kas 
finansētas no kopuzņēmuma Clean Sky 2, 
par katra uzaicinājuma un projekta 
īstenošanas rezultātiem, par sinerģijām ar 
citām atbilstīgām Savienības 
programmām, par Clean Sky 2 budžeta 
izpildi, kā arī par pētniecības rezultātu 
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izplatīšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupai būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija, lai tā pilnībā varētu 
izpildīt savus padomdevējas struktūras uzdevumus kopuzņēmumam Clean Sky 2.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – 23. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par kopuzņēmumu Clean Sky 2 (turpmāk KU 
Clean Sky 2), jo tas ir nozīmīga investīciju paketes daļa pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
ietvaros. Viņš atzinīgi vērtē Savienības atbalstu kopīgai tehnoloģiju ierosmei Clean Sky un 
atzīmē, ka Komisija ir ņēmusi vērā visus ierosinājumus saistībā ar KU Clean Sky pirmo 
starpposma novērtējumu.  Jo īpaši jāizceļ šādi aspekti:  

o ieinteresētības stimulēšana privātam finansējumam un nozares apņemšanās īstenot 
papildu pasākumus

o KU pilnveidotā pārvaldības struktūra 

o publiskās — privātās partnerības lielāka atklātība, izmantojot priekšlikumu 
iesniegšanas uzaicinājumus 

Tomēr referents ir pamanījis vairākus aspektus, kas joprojām Komisijas priekšlikumā būtu 
jāuzlabo. Ja īpaši, grozījumi nepieciešami attiecībā uz: 

o budžeta pieņemšanu,

o saskaņošanu un koordinēšanu ar pamatprogrammu "Apvārsnis 2020",

o padomdevēju struktūru nostiprināšanu un lielāku pārredzamību;

Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" budžeta ierobežojumu problēmas risinājumi

Kaut arī atzīstot, ka Clean Sky 2 budžets tika aprēķināts pamatojoties uz īpašiem mērķiem, 
kuri nav mainījušies un tādēļ ir nepieciešami izmaksu ziņā intensīvi tehnoloģiju 
demonstrācijas pasākumi, referents neatbalsta Komisijas priekšlikumu saglabāt lielākās daļas 
KTI budžetu neskartu pēc tam, kad pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" kopējais budžets tiks 
samazināts par 12,5 %. Referents patiešām nožēlo šos budžeta samazinājumus, bet uzskata, ka 
ir izšķiroši svarīgi saglabāt sākotnēji paredzēto līdzsvaru starp pētniecību, kas pamatota uz 
sadarbību un pētniecības, izstrādes un inovācijas pasākumiem KTI. Tāpēc viņš ierosina 
Savienības finansējuma Clean Sky 2 proporcionālu samazinājumu 12,5 % apmērā, kā arī 
inovācijas investīciju paketei kopumā. 
Vienlaikus viņš ierosina vidusposma pārskatu gaitā no jauna izvērtēt KTI budžetus. Jo īpaši 
viņš uzskata, ka finansējums transporta izaicinājumam pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
ietvaros ir jāpalielina tiklīdz vien tas būs iespējams, ņemot vērā milzīgos budžeta 
ierobežojumus, ar ko tam nāksies saskarties, finansējot ne tikai Clean Sky 2, bet arī SESAR 
un Shift2Rail. Citādi ļoti maz naudas paliks Eiropas uz sadarbību pamatotai pētniecībai 
transporta jomā. 
Lai atvieglotu Savienības finansējuma samazinājuma Clean Sky 2 ietekmi, referents ierosina 
arī saīsināt Clean Sky 2 darbības termiņu no 2024. gada uz 2020. gadu, saskaņojot tā darbības 
laiku ar pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" darbības termiņiem, no kuras arī KU tiek 
finansēts, ka arī ierosina izstrādāt atjaunotu budžetu laikposmam pēc 2020. gada.  Tas dotu 
iespēju Clean Sky 2 turpināt savu darbību kā plānots un izpildīt savus uzdevumus paredzamā 
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nākotnē.

Saskaņošana un koordinācija starp Clean Sky 2 un pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"

Kopumā referents gribētu redzēt lielāku saskaņotību un koordināciju starp Clean Sky 2 un 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020". Ierosinātā KU Clean Sky 2 darbības termiņa saīsināšana 
ir solis šajā virzienā. Tas ne tikai atvieglos līdzekļu samazinājuma ietekmi, bet tas arī varētu 
nozīmīgi palīdzēt turpmāka administratīva sloga vienkāršošanā un samazināšanā gan 
dalībniekiem, gan kopuzņēmumam. Četru gadu pārejas posms, kura laikā, iespējams, divas 
KTI paaudzes izsludinās konkursus, katra piemērojot atšķirīgus noteikumus līdzdalībai un 
strādājot ar atšķirīgiem pārvaldības modeļiem, dažādiem dalībniekiem un budžetiem —
izraisītu augstas administratīvas izmaksas, vēl vairāk sarežģītu ES pētniecības finansēšanas 
sistēmu, neļaujot saprast, kādi līdzekļi tiek patiesībā iztērēti ikgadēji. Tāpēc no šādām 
situācijām būtu par katru cenu jāizvairās pēc 2020. gada. Jo īpaši pēc plašajām debatēm par 
pamatprogrammas vienkāršošanu, kurās tika identificēts vienots noteikumu kopums, kā viens 
no galvenajiem vienkāršošanas pamatnosacījumiem, referents uzskata, ka šis princips būtu 
jāievēro arī īstenojot KTI. 

Turklāt vairāku grozījumu mērķis ir precizēt Clean sky 2 reālo pasākumu darbības jomu.  
Referents ierosina, aprakstot Clean Sky 2 pētniecības un demonstrēšanas darbību būtību, 
strādāt ar skaidrām atsaucēm uz tehnoloģiskās gatavības līmeņiem (TGL), tādējādi izvairoties 
no pārpratumiem, kas saistīti ar KU darbību "tuvināti tirgum". 

Atsauces uz TGL varētu palīdzēt arī koordinējot finansēšanas pasākumus pamatprogrammai 
un KU. Kopumā — zemākie TGL pamatā būtu jāīsteno ar pētniecību, kas orientēta uz 
sadarbību pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ietvaros. Tomēr, ja KU izvēlas īstenot 2. līdz 
4. TGL pasākumus, Komisijai būtu jānodrošina, ka līdzīgi pētniecības temati joprojām tiek 
finansēti no regulārajām darba programmām saskaņā ar pamatprogrammu "Apvārsnis 2020". 
Referents aicina Komisiju aktīvi koordinēt pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" darba 
programmu saturu un Clean Sky 2 darba plānu saturu. 
Vēl viens solis ceļā uz labāku saskaņotību un koordināciju starp kopīgām tehnoloģiju 
ierosmēm un pamatprogrammu būtu kopīgs vidusposma novērtējums. Šādā novērtējumā būtu 
ne tikai jāveic pamatprogrammas kā tādas vidusposma novērtējums, tostarp padziļināts 
novērtējums par kopīgo tehnoloģiju ierosmju darbību, kā pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" finansēšanas instrumentiem, bet arī atsevišķs vidusposma novērtējums par 
katru kopuzņēmumu.  

Labāka pārvaldība

Vairāku mazāku referenta ierosinājumu mērķis attiecībā uz Clean Sky 2 pārvaldību ir —
īstenot jaunu politiku attiecībā uz KTI, par kuram tika panākta vienošanās sarunās par 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020". To mērķis ir nostiprināt divu KU padomdevēju struktūru 
ietekmi — Valstu pārstāvju grupas un Zinātniskās komitejas ietekmi, kā arī veicināt 
pārredzamību un atklātību pārvaldības sistēmā.

Valstu pārstāvju grupai un Zinātniskajai komitejai būtu jānodrošina iespēja pilnībā izpildīt 
savus padomdevēju struktūru uzdevumus kopuzņēmumam. Tām ir jātiekas vismaz divreiz 
gadā (nevis tikai vienreiz) un to pārstāvjiem vajadzētu būt tiesīgiem ierasties valdes 
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sanāksmēs un uzstāties tajās. Abas attiecīgās struktūras ir regulāri jāinformē par notiekošo. 
Atklātībai un pārredzamībai tomēr nevajadzētu attiekties vienīgi uz kopuzņēmumu iekšējo 
darbību un pārvaldības procedūrām.  Referents ir ierosinājis vairākus grozījumus, kuru mērķis 
ir nostiprināt šos principus arī attiecībā uz partneru iesaistīšanu Clean Sky 2, izsludinot 
uzaicinājumus priekšlikumu iesniegšanai. Šādiem uzaicinājumiem ir jābūt publicētiem 
CORDIS tīmekļa vietnē (vai tai sekojošā nākamā vietnē) un priekšlikumu novērtēšana jāuztic 
neatkarīgiem ekspertiem. 
Jāteic gan, ka referents kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu reformēt kopīgo 
tehnoloģisko ierosmju valdes un vairāk iesaistīties to darbā. Ja Komisijai būs 50 % balsu 
Clean Sky 2 valdē, tas nozīme to pašu, ko veto tiesības, kādas tai bija Clean Sky. Tomēr 
referents sagaida, lai Komisija iesaistītos visu valdes lēmumu pieņemšanā, tādējādi nodrošinot 
un īstenojot politisko pieeju, par kuru bija panākta vienošanās sarunās par 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" attiecībā uz visām kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm un 
Clean Sky 2 konkrēti.  

Papildu stimuli ieguldījumiem

Referents ļoti atzinīgi vērtē papildu pasākumu koncepciju, kurus veiks Clean Sky 2 privāta 
sektora biedri, un šajā sakarā priecājas redzēt papildus stimulus privātajiem ieguldījumiem.  
Viņš uzskata, ka šādiem pasākumiem vajadzētu būt patiesi saistītiem ar Clean Sky 2 mērķiem 
un tie būtu jāplāno ik gadu, kā arī jāsniedz ikgadēji ziņojumi par tiem, nosakot to vērtību pēc 
piesaistītā papildu atbalsta. Tomēr viņš negribētu, lai Komisija sāktu revidēt šos papildu 
pasākumus. Tas varētu palielināt administratīvo slogu privātajiem dalībniekiem un potenciāli 
pat novest pie valstu līdzfinansēto pasākumu dubultas revīzijas. Tas šķiet arī nedaudz 
nesamērīgi — ņemot vērā šo papildu pasākumu nespecifisko un brīvprātīgi par obligātiem 
noteikto statusu.    
Referents gribētu arī uzsvērt, ka papildu stimuli būtu jārada arī reģionālā līmenī. Ņemot vērā 
jauno pantu pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" regulā, kas nepārprotami pieprasa labāku 
sinerģiju starp pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" un struktūrfondiem, KTI nevajadzētu būt 
izņēmumiem. Reģioni ir jāmudina atbalstīt savu pētniecības dalībnieku iesaistīšanos KTI, 
piemēram, atbalstot attiecīgo pētniecības infrastruktūru, sagatavojot priekšlikumus vai 
attiecīgo dalībnieku sadarbības pasākumus. Turklāt KTI ir liels potenciāls nostiprināt 
reģionālos klasterus.

Gaidot deleģēto aktu attiecība uz Clean Sky 2

Referents ir ņēmis vērā deleģētā akta par Clean Sky 2 projektu, kurā ierosinātas atkāpes no 
obligātajiem nosacījumiem, lai piedalītos uzaicinājumos, kā tie noteikti pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” dalības noteikumos. Šajā gadījumā deleģētais akts pieļauj tikai vienas 
juridiskās personas līdzdalību (nevis vismaz triju) Clean Sky 2 netiešajās darbībās. Ņemot 
vērā aeroinženierijas pētniecības nozares specifiku, kuru veido lineāras piegādes struktūras, 
referents uzskata, ka noteikums par iespējamo vienu dalībnieku ir pamatots. Tāpēc viņš 
piekrīt deleģētā akta projektam.


