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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 grozījumiem Regulā (EK) Nr. 219/2007, ar ko 
izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes 
pārvaldības sistēmu (SESAR), attiecībā uz Kopuzņēmuma darbības termiņa 
pagarināšanu līdz 2024. gadam
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0503),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. un 188. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0254/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās 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 apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 
Komisijas priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. .../201313a

(„Apvārsnis 2020”) mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un 
inovāciju, apvienojot pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
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līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās svarīgākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija var veicināt 
Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu, piesaistīt privātos 
ieguldījumus un palīdzēt risināt 
sabiedriskas nozīmes problēmas. Šīs 
partnerības vajadzētu balstīt uz ilgtermiņa 
saistību uzņemšanos, tostarp uz 
līdzsvarotu ieguldījumu apjomu no visu 
partneru puses, tām būtu jāuzņemas 
atbildība par izvirzīto mērķu sasniegšanu 
un jābūt saskaņotām ar Savienības 
stratēģiskajiem mērķiem attiecībā uz 
pētniecību, izstrādi un inovāciju. Šo 
partnerību pārvaldībai un darbībai 
vajadzētu būt atklātai, pārredzamai, 
efektīvai un ietekmīgai un būtu jādod 
iespēja tajās piedalīties plašam 
ieinteresētu personu lokam, kas darbojas
šo partnerību 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.
___________________
13a 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 
Nr. 1982/2006/EK (OV L ...).

Or. en

Pamatojums

Šajā papildinājumā ir uzsvērti svarīgie principi, par kuriem attiecībā uz publiskā un privātā 
sektora partnerībām un vēlamajiem to darbības rezultātiem tika panākta vienošanās sarunās 
par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. Papildinājums atbilst pamatprogrammas 
40. apsvēruma tekstam.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
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-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Saskaņā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un Padomes Lēmumu 
(ES) Nr. .../201313b (īpašā programma 
„Apvārsnis 2020”) atbalstu 
kopuzņēmumiem, kas izveidoti 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros, var sniegt saskaņā ar 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” un 
īpašajā programmā „Apvārsnis 2020” 
minētajiem nosacījumiem, jo īpaši ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
25. pantu, un pilnībā ievērojot šajā 
pamatprogrammā noteiktos vispārējos 
principus un jo īpaši brīvas piekļuves un 
dzimumu līdztiesības principus.
___________________
13b Padomes 2013. gada ... Lēmums (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno pētniecības un 
inovāciju pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam „Apvārsnis 2020” (OV L ...)

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj atsauce uz pamatprogrammu un uz īpašo programmu, kas ir būtiska, lai 
pierādītu atbilstību pamatprogrammas 25. pantam un tajā minētajiem principiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa 
satiksmes pārvaldības pētniecības un 
izstrādes projekta (SESAR projekta) 
nolūks ir modernizēt gaisa satiksmes 
pārvaldību (ATM) Eiropā, un tas veido 
Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas 

(1) Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa 
satiksmes pārvaldības pētniecības un 
izstrādes projekta (SESAR projekta) 
nolūks ir modernizēt gaisa satiksmes 
pārvaldību (ATM) Eiropā, un tas veido 
Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas 
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tehnoloģisko pīlāru. SESAR mērķis ir līdz 
2030. gada Savienībai nodrošināt augstas 
veiktspējas gaisa satiksmes vadības 
infrastruktūru, kas radīs priekšnoteikumus 
droša un videi draudzīga gaisa transporta 
attīstībai.

tehnoloģisko pīlāru. SESAR mērķis ir līdz 
2030. gada Savienībai nodrošināt augstas 
veiktspējas gaisa satiksmes vadības 
infrastruktūru, kas radīs priekšnoteikumus 
droša, videi draudzīga un energoefektīva 
gaisa transporta attīstībai. Tā mērķis ir arī 
integrēt gaisa kuģu ātruma pārvaldību 
energoefektivitātes nolūkā, lai samazinātu 
aviācijas nozares radīto ietekmi klimata 
pārmaiņu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kopuzņēmums atbilst publiskā un 
privātā sektora partnerības kritērijiem, kas 
iedibināti atbilstīgi Padomes 2013. gada ... 
Lēmumam (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam
„Apvārsnis 2020”16 (īpašā programma 
„Apvārsnis 2020”).

(7) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../2013 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošana ar kopuzņēmumu starpniecību 
būtu jāveic tikai tad, ja citas partnerības 
formas neļauj sasniegt izvirzītos mērķus 
vai arī nespēj piesaistīt vajadzīgos 
ieguldījumus. Kopuzņēmums atbilst 
nosacījumiem un kritērijiem, kas attiecas 
uz publiskā un privātā sektora 
partnerībām, kā tas noteikts jo īpaši 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
25. pantā.

__________________
16 OV ... [H2020 SP]

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) To Kopuzņēmuma biedru dalība 
Kopuzņēmumā, kuri neiegulda darbībās, 
ko finansēs atbilstīgi finanšu shēmai 
2014.–2020. gadam, būtu līdz 2016. gada 
31. decembrim jāizbeidz.

(10) To Kopuzņēmuma biedru dalība 
Kopuzņēmumā, kuri neiegulda darbībās, 
ko finansēs atbilstīgi finanšu shēmai 
2014.–2020. gadam, būtu līdz 2016. gada 
31. decembrim jāizbeidz. Būtu jāorganizē 
atklāta jaunu dalībnieku atlase to darbību 
veikšanai, kas jāveic saskaņā ar 
Savienības finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Kopuzņēmumam arī turpmāk 
vajadzētu būt atvērtam un mudināt pēc 
iespējas plašāku ieinteresēto personu, 
tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, dalību 
un pārstāvību no visām dalībvalstīm, 
pievienojoties jauniem dalībniekiem vai 
izmantojot citas dalības formas. Turklāt 
ar dalību vajadzētu nodrošināt pienācīgu 
līdzsvaru starp gaisa telpas lietotājiem,
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, 
lidostām, militārpersonām, 
profesionāliem darbiniekiem un 
ražotājiem un sniegt iespējas MVU, 
akadēmiķiem un pētniecības 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

(12a) Pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” noteikts, ka ir 
jānodrošina dzimumu līdztiesības efektīva 
veicināšana un dzimumu aspekta
integrēšana pētniecības un inovācijas 
saturā. Atkarībā no situācijas attiecīgajā 
jomā īpaša uzmanība jāpievērš dzimumu 
līdzsvara nodrošināšanai izvērtēšanas 
komisijās un tādās citās struktūrās kā 
padomdevēju un ekspertu grupas. 
Dzimumu aspekts pienācīgi jāintegrē 
stratēģiju, programmu un projektu 
pētniecības un inovācijas saturā un 
jāievēro visos pētniecības cikla posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – -a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
1. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-a) 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Lai vadītu Eiropas gaisa satiksmes 
pārvaldības modernizācijas projekta 
(„SESAR projekts”) izstrādes fāzes 
pasākumus un stiprinātu drošību, ar šo tiek 
izveidots Kopuzņēmums, kura nosaukums 
ir „SESAR Kopuzņēmums” 
(„Kopuzņēmums”).

„1. Lai palīdzētu īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. .../2013* („Apvārsnis 2020”), jo īpaši 
vieda, „zaļa” un integrēta transporta 
izveides uzdevumu, un lai vadītu Eiropas 
gaisa satiksmes pārvaldības modernizācijas 
projekta izstrādes fāzes pasākumus un 
stiprinātu drošību, ar šo tiek izveidots 
„SESAR Kopuzņēmums” 
(„Kopuzņēmums”).

___________________

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

Or. en

Pamatojums

Papildinājumi tekstā skaidrāk norāda, ka SESAR ir jāņem vērā pētniecības un inovācijas 
mērķi, kas noteikti pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības maksimālā iemaksa izmaksu 
segšanai atbilstīgi daudzgadu finanšu 
shēmai 2014.–2020. gadam ir 600 miljoni 
euro21, (tostarp EBTA iemaksas), ko 
izmaksā no budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas pētniecības un inovācijas
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads).

Savienības maksimālā iemaksa izmaksu 
segšanai atbilstīgi daudzgadu finanšu 
shēmai 2014.–2020. gadam ir 600 miljoni 
euro21, (tostarp EBTA iemaksas), ko 
izmaksā no budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020”, un jo īpaši no 
līdzekļiem, kas paredzēti vieda, „zaļa” un 
integrēta transporta izveides uzdevuma 
izpildei saskaņā ar sabiedriskas nozīmes 
problēmu risināšanas III pīlāru.

__________________ __________________
21 Indikatīvs apjoms pašreizējās cenās. 
Summa būs atkarīga no galīgās summas, 
par kuras piešķiršanu 
MOVE ģenerāldirektorātam vienosies 
tematam „Vieds, „zaļš” un integrēts 
transports”, kuru budžeta iestāde 
apstiprinās leģislatīvā un tiesību akta 
priekšlikuma finanšu pārskata galīgajā 
redakcijā.

21 Indikatīvs apjoms pašreizējās cenās. 
Summa būs atkarīga no galīgās summas, 
par kuras piešķiršanu 
MOVE ģenerāldirektorātam vienosies 
tematam „Vieds, „zaļš” un integrēts 
transports”, kuru budžeta iestāde 
apstiprinās leģislatīvā un tiesību akta 
priekšlikuma finanšu pārskata galīgajā 
redakcijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants
Izvērtējums

Reizi trijos gados pēc Kopuzņēmuma 
darbības sākuma un 6 mēnešus pēc 
Kopuzņēmuma likvidācijas Komisija 
izvērtē šās regulas īstenošanu, 
Kopuzņēmuma gūtos rezultātus un darba 
metodes, kā arī Kopuzņēmuma vispārējo 
finanšu stāvokli. Komisija iesniedz šo 
izvērtējumu rezultātus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Saskaņā ar ATM ģenerālplānu reizi trijos 
gados pēc Kopuzņēmuma darbības sākuma 
un 6 mēnešus pēc Kopuzņēmuma 
likvidācijas Komisija izvērtē šīs regulas 
īstenošanu un Kopuzņēmuma gūtos 
rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot šo 
noteiktā laikā panākto konkrēto rezultātu 
ietekmei un efektivitātei. Izvērtējumā 
ietver arī Kopuzņēmuma darba metodes, 
kā arī Kopuzņēmuma vispārējo finanšu 
stāvokli. Komisija iesniedz šo izvērtējumu 
rezultātus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar 2016. gada 31. decembri beidzas to 
Kopuzņēmuma biedru dalība 
Kopuzņēmumā, kuri 2014. gada 1. janvārī 
ne natūrā, ne naudas līdzekļos neiegulda 
Kopuzņēmuma darba programmas 
izmaksās Savienības 2014.–2020. gada 
finanšu shēmas sakarā.

Ar 2016. gada 31. decembri beidzas to 
Kopuzņēmuma biedru dalība 
Kopuzņēmumā, kuri 2014. gada 1. janvārī 
ne natūrā, ne naudas līdzekļos neiegulda 
Kopuzņēmuma darba programmas 
izmaksās Savienības 2014.–2020. gada 
finanšu shēmas sakarā. Būtu jāorganizē
atklāts konkurss to darbību veikšanai, kas 
jāveic saskaņā ar Savienības finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam.
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Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pielikuma 3. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„1.a Valdes sastāvs un priekšsēdētāja 
amats atbilst pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 16. panta noteikumiem 
un tajos tiek nodrošināts dzimumu 
līdzsvars.”

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pielikuma 6. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

2. pielikuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopuzņēmuma biedri, Valdes locekļi un
Kopuzņēmuma personāls nedrīkst 
piedalīties Kopuzņēmuma finansiālā 
atbalsta sagatavošanā, izvērtēšanā vai 
piešķiršanas procedūrā, jo īpaši pēc
uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus vai 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ja 
viņiem pieder struktūras, kas ir potenciāli 
kandidāti vai pretendenti, viņi šādas 
struktūras pārstāv vai viņiem ar tām ir 
nolīgumi.

1. Pēc izpilddirektora priekšlikuma Valde 
pieņem noteikumus interešu konfliktu 
novēršanai un pārvaldībai.

2. Noteikumos, kas minēti 1. punktā, 
paredz vismaz:
a) prasību Valdes locekļiem,
izpilddirektoram, Kopuzņēmuma biedriem
un Kopuzņēmuma personālam sniegt 
saistību deklarāciju un paziņojumu par 
esošām vai neesošām interesēm, kuras 
varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē to 
neatkarību;
b) prasību precīzi un pilnībā aizpildīt 
a) apakšpunktā minētās deklarācijas, 
iesniegt tās rakstveidā, kad attiecīgās 
personas stājas amatā, un atjaunināt tās, 
ja mainās šo personu personīgā situācija, 
un darīt tās zināmas atklātībai;
c) ietvert skaidrus un objektīvus kritērijus 
saskaņā ar a) apakšpunktu iesniegto 
deklarāciju novērtēšanai, nodrošināt šo 
kritēriju konsekventu piemērošanu un 
nodrošināt minēto deklarāciju pārbaudi, 
ja šajā saistībā ir radušās šaubas;
d) procedūru, ar kuras palīdzību 
iespējams nodrošināt, ka uzaicinājumu 
iesniegt piedāvājumus sagatavošanas, 
izvērtēšanas vai finansējuma piešķiršanas 
procedūrās nepiedalās neviena tāda 
persona, kam ir intereses, kuras varētu 
uzskatīt par tādām, kas ietekmē to 
neatkarību attiecībā uz kādu sanāksmes 
darba kārtības jautājumu, ja tām pieder 
struktūras, kas ir potenciāli uzaicinājumu 
iesniegt piedāvājumus kandidāti, tām ar 
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šīm struktūrām ir nolīgumi vai arī tās 
šādas struktūras pārstāv, kā arī, ja tiek 
konstatēts cits iespējams interešu 
konflikts;
e) skaidru un konsekventu politiku un 
procedūras, lai novērstu noteikumu 
pārkāpumus, ietverot efektīvus, samērīgus 
un preventīvus sodus;
f) atbilstošas un obligātas apmācības par 
interešu konfliktiem nodrošināšanu 
izpilddirektoram, visam Kopuzņēmuma 
personālam un Valdes locekļiem;
g) risināt jautājumus, kas saistīti ar 
situāciju pēc tam, kad persona ir beigusi 
savu amata pienākumu pildīšanu 
Kopuzņēmumā.

Or. en

Pamatojums

Jaunā teksta pamatā ir ITRE komitejā jau pieņemtais teksts par GNSS aģentūru, un tā mērķis 
ir ieviest pamatīgu interešu konfliktu politiku, kurā būtu noteiktas prasības attiecīgajām 
pusēm deklarēt interešu konfliktu esamību vai neesamību un procedūra to novēršanai, jo 
pārāk bieži interešu deklarācijas tiek sniegtas, bet netiek pildītas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru pieņem darbā kā 
Kopuzņēmuma pagaidu darbinieku saskaņā 
ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta a) punktu. Izpilddirektoru 
no kandidātu saraksta, ko ierosinājusi 
Komisija, pēc atklātas un pārredzamas 
atlases procedūras ieceļ Valde.

Izpilddirektoru pieņem darbā kā 
Kopuzņēmuma pagaidu darbinieku saskaņā 
ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta a) punktu. Izpilddirektoru 
no kandidātu saraksta, ko ierosinājusi 
Komisija, pēc atklātas un pārredzamas 
atlases procedūras un saskaņā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
16. pantu ieceļ Valde.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kopuzņēmums saskaņā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
16. pantu nodrošina dzimumu līdzsvaru 
līgumos un dotāciju nolīgumos.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par SESAR Kopuzņēmuma darbības 
pagarināšanu līdz 2024. gadam, kas ir būtiska daļa no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
inovācijai paredzēto ieguldījumu kopuma. Šis Kopuzņēmums turpinās nodrošināt koordinētu 
pieeju gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) izpētei un inovācijai Eiropas vienotās gaisa telpas 
(SES) kontekstā.

Attiecībā uz 6. panta grozījumu referente uzskata, ka SESAR ir nepieciešama stingra interešu 
konfliktu politika, kurā būtu noteiktas prasības attiecīgajām pusēm deklarēt interešu konfliktu 
esamību vai neesamību un procedūra to novēršanai, jo pārāk bieži interešu deklarācijas tiek 
sniegtas, bet netiek pildītas.

Attiecībā uz samērā horizontālajiem grozījumiem referente uzskata, ka pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošana ar publiskā un privātā sektora partnerību starpniecību saskaņā ar 
187. pantu būtu jāveic tikai tad, ja citas partnerības formas neļauj sasniegt izvirzītos mērķus 
vai arī nespēj piesaistīt vajadzīgos ieguldījumus. Pārvaldībai un darbībai vajadzētu būt 
atklātai, pārredzamai, efektīvai un ietekmīgai un būtu jādod plašam ieinteresētu personu 
lokam iespēja aktīvi darboties savās specifiskajās jomās. Tādēļ referente ir uzsvērusi, cik 
svarīgi ir ievērot principus, par kuriem attiecībā uz publiskā un privātā sektora partnerībām un 
vēlamajiem to darbības rezultātiem tika panākta vienošanās sarunās par pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”. Tas ir svarīgi saistībā ar atklātību, pārredzamību, brīvu piekļuvi un jo īpaši 
ar dzimumu līdztiesību, par ko referente ir iesniegusi grozījumus nolūkā īstenot nosacījumus 
par dzimumu līdztiesību, kas minēti Regulas par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
15. pantā.

Ir skaidrs, ka SESAR kā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas pasākumam ir 
jāatbilst pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas prioritātēm, kā tas 
noteikts vieda, „zaļa” un integrēta transporta izveides uzdevumā. Referente šajā saistībā ir 
ierosinājusi grozījumus.

Visbeidzot, referente vēlas uzsvērt, ka šī Kopuzņēmuma darbība tiks īstenota saskaņā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dalības noteikumiem un bez jebkādām atkāpēm; budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūra paliek nemainīga saskaņā ar Finanšu regulas 208. pantu, un 
budžets ir pielāgots paredzētajiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas 
rezultātiem saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu.


