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ĪSS PAMATOJUMS

„Clean Sky” kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas mērķis ir demonstrēt un apstiprināt tehnoloģiskos 
sasniegumus, kuri ir vajadzīgi, lai sasniegtu tos mērķus vides jomā, ko noteikusi Eiropas 
Aeronautikas izpētes konsultatīvā padome (ACARE: Eiropas Tehnoloģiju platforma 
aeronautikas un gaisa transporta jomā). ACARE norādīja mērķus, kas jāsasniedz, izmantojot 
tehnoloģiju jomas, lai attīstītos „Clean Sky” saistībā ar kopīgās tehnoloģiju iniciatīvu (KTI):

- par 50 % samazināt CO2 emisijas, krasi samazinot degvielas patēriņu;

- par 80 % samazināt NOx (slāpekļa oksīdu) emisijas;

- par 50% samazināt ārējo troksni;

- „zaļš” produkta dzīves cikls: konstruēšana, ražošana, uzturēšana un noņemšana no 
ekspluatācijas, un pārstrāde.

„Clean Sky” pašreizējie dalībnieki pārstāv 86 organizācijas 16 valstīs, 54 rūpniecības nozares, 
15 pētniecības centrus un 17 universitātes. Tā strādās ar šādiem 6 integrētu tehnoloģiju 
demonstrētājiem: „viedie” fiksētu spārnu gaisa kuģi, ,,zaļie” reģionālie gaisa kuģi un 
rotorplāni (helikopteri), ilgtspējīgi un „zaļi” dzinēji, sistēmas videi draudzīgu, ,,zaļu” darbību 
aprīkojumam un sistēmām. Visbeidzot ekodizains koncentrēsies uz gaisa kuģu ,,zaļu” 
konstruēšanu un ražošanu, darbības pārtraukšanu un pārstrādi, optimāli izmantojot izejvielas 
un enerģiju, tādējādi uzlabojot produkta dzīves cikla kopējo ietekmi uz vidi un veicinot 
atbilstību REACH direktīvai. Aeronautikas inovācija arī ir ietekmējusi un joprojām labvēlīgi 
ietekmē tehnoloģiju, kas jāpiemēro ārpus aeronautikas jomas, nostiprinot ES rūpniecisko un 
zinātnisko pamatu.

Tādēļ referents iesaka atbalstīt Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā dažas pārdomas par 
aspektiem, kuri ir jānoskaidro. Referents tos aplūkos turpmāk, izskatot dažus grozījumus.

Ņemot vērā ilgo pasūtījuma izpildes laiku (10 gadi, lai izstrādātu jaunu gaisa kuģi) un plašo 
izpēti, kas vajadzīga aviācijas jomā, ir ieteicams pētniecības un attīstības jomā izveidot 
,,kritisko masu” ar mērķi samazināt troksni un degvielas patēriņu, lai paātrinātu procedūras un 
radītu drīzas īstenošanas rezultātus, kas dotu labumu videi visā pasaulē.

Tādēļ ir sevišķi svarīgi veicināt vislabāko pētniecību, attīstību un inovāciju, lai apvienotu 
spēkus Eiropas mērogā. Gaisa kuģiem, ko turpmāk pārdos, jābūt Eiropas gaisa kuģiem, un to 
īpašībām jāatbilst galvenajiem uzdevumiem, kas izklāstīti iepriekš: mazāks degvielas patēriņš 
(varbūt pat pilnīga pāreja uz elektroenerģiju?), mazāks troksnis.

Eiropas Savienībā aeronautikas joma tieši un netieši nodrošina 3,1 miljonu darbavietas. Tā 
veido apmēram 2,5 % no iekšzemes kopprodukta un dod EUR 30 miljardu ieguldījumu 
Eiropas pozitīvās tirdzniecības bilances pārpalikumā. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai ES rūpniecība 
atrastos priekšplānā un turpinātu nostiprināt savu konkurētspējīgo stāvokli. Degvielas patēriņa 
samazinājums un trokšņa samazinājums ir vieni no galvenajiem aspektiem šajā 
konkurētspējas vidē. Ja apjomradītus ietaupījumus var panākt ar ES iniciatīvu, mums ir 
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jāizmanto šī iespēja. Vides tehnoloģijai būs arvien lielāka nozīme vispasaules mērogā.

Septītajā pamatprogrammā ir radīta iespēja izveidot tā sauktās kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas, kuru mērķis ir apvienot pētniecību Eiropas līmenī. Šīs struktūras var izveidot, ja 
Eiropas tehnoloģiju platformām rodas šāda vajadzība, kā tas ir šajā gadījumā.

Referents vēlas izteikt gandarījumu par šī kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu uzņēmuma sniegtajām 
garantijām attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos (vismaz 12 %).  

Referents atbalsta nodomu par publiskā un privātā sektora partnerības izveidošanu. Kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas (KTI) juridiskā persona nodrošina efektīvu un konkrētu sadarbību starp 
publisko un privāto sektoru. Šādā veidā var sasniegt labāku sinerģiju. Tas arī nodrošina, ka 
tiek garantēta ES finansējuma optimāla izmantošana. Sviras efekts, kas izpaužas kā ieguvums 
videi pētniecības un attīstības centienu rezultātā (EUR 800 miljoni no ES budžeta – bez 
dalībvalstu tiešas finansiālas līdzdalības – un 800 miljoni no rūpniecības nozares), ir skaidri 
redzams. Vienlīdzīgi uz pusēm dalītā partnerība tieši ar rūpniecības nozari ir stingrs pamats 
vajadzīgā progresa sasniegšanai.

Referents piekrīt vairāku dalībnieku izteiktajām bažām, ka būtu jāizvairās bez vajadzības 
izveidot Kopienas papildu aģentūras ar pārmērīgām ekspluatācijas izmaksām. Ņemot vērā šīs 
raizes, referents tomēr uzskata, ka Komisijas (Kopienas iestāde) ierosinātā juridiskā struktūra 
ir labākais iespējamais risinājums, lai īstenotu privātā un publiskā sektora partnerību, un 
norāda uz atšķirību starp tās mērķi un Kopienas aģentūru mērķi. Praktisku risinājumu 
minētajām bažām var rast, ieviešot ierosinātajiem mehānismiem turpināmības klauzulu, kas 
ierobežos „Clean Sky” darbības laiku un dos iespēju agrīni izanalizēt un izbeigt darbību, ja tas 
būs nepieciešams.

Referents atzīmē, ka pēdējos gados aviācija ir strauji attīstījusies gan ES iekšienē, gan ārpus 
tās robežām un ir paredzēts, ka tā nepārtraukti pieaugs arī turpmākajās desmitgadēs. Minētais 
nebūtu jāuztver kā atsevišķa attīstība, bet, tā kā lielākas ekonomiskās zonas ir saistītas ar 
attīstītāku satiksmi un transportu, drīzāk kā papildu efekts saistībā it īpaši ar ES 
paplašināšanos, kā arī ar globalizāciju vispār.

Pētniecības un attīstības kopuzņēmuma aeronautikas jomā ierosinātā izveidošana ir daļa no 
Lisabonas stratēģijas īstenošanas, ko veic Eiropas Savienība, un tās mērķis ir ES un tās 
rūpniecības labāka konkurētspēja.  

Īpaši ES daudzas lidostas atrodas tuvu blīvi apdzīvotiem vai pat urbanizētiem rajoniem.
Blakus esošo rajonu iedzīvotāju labā ir svarīgi un daudzviet ļoti steidzami izmantot pēc 
iespējas klusākus gaisa kuģus un veicināt gaisa kuģu flotes atjaunošanu.

Pašreizējās un turpmāk paredzamās augstās degvielas cenas, iespējamā petrolejas aplikšana ar 
nodokli un aviācijas ietveršana emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā dod spēcīgus stimulus 
meklēt iespējas, lai lielā mērā samazinātu gaisa kuģu degvielas patēriņu mūsu vides un mūsu 
iedzīvotāju veselības labā, kā arī lai ierobežotu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Visbeidzot ne mazāk svarīgi ir tas, ka stingrāki noteikumi saistībā ar vidi (emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma – Kioto un ES tiesību akti) liek aeronautikas jomai krasi samazināt 
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emisijas, kas arī ir vajadzīgs, lai kompensētu pašreizējo un turpmāko izaugsmi šajā jomā, kā 
arī lai panāktu iedzīvotāju piekrišanu.  

Tirgus mehānisms šajā lietā nav varējis nodrošināt pareizu stimulu, kas nostiprinātu un 
paātrinātu pētniecību un attīstību tā, lai tiktu īstenotas cerības un noteiktās normas.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
12. apsvērums

(12) Kopuzņēmums „Clean Sky” jāizveido 
uz sākotnējo periodu, kas beidzas 2017. gada 
31. decembrī, lai nodrošinātu Septītās 
pamatprogrammas laikā (2007. līdz 
2013. gads) uzsākto, bet nepabeigto 
pētniecības pasākumu atbilstošu pārvaldību.

(12) Kopuzņēmums „Clean Sky” jāizveido 
uz sākotnējo periodu, kas beidzas 2017. gada 
31. decembrī, lai nodrošinātu Septītās 
pamatprogrammas laikā (2007. līdz 
2013. gads) uzsākto, bet nepabeigto 
pētniecības pasākumu atbilstošu pārvaldību, 
tostarp izmantojot tās rezultātus.

Grozījums Nr. 2
1. panta 1. punkts

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu 
„Clean Sky” jomā, ar šo tiek izveidots 
kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē; tā 
nosaukums ir kopuzņēmums „Clean Sky”, 
un tas tiek izveidots uz laikposmu līdz 
2017. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā 
— kopuzņēmums „Clean Sky”). Pārskatot šo 
regulu, minēto laikposmu var pagarināt.

1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu 
„Clean Sky” jomā, ar šo tiek izveidots 
kopuzņēmums Līguma 171. panta nozīmē; tā 
nosaukums ir kopuzņēmums „Clean Sky”, 
un tas tiek izveidots uz laikposmu, kamēr 
ilgst 7. Pamatprogramma, (turpmāk tekstā 
— kopuzņēmums „Clean Sky”). Pārskatot šo 
regulu, minēto laikposmu var pagarināt.

Pamatojums

Kopīgo iniciatīvu jāīsteno vienlaicīgi ar Septīto Pamatprogrammu.
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Grozījums Nr. 3
8. panta 1. punkts

1. Kopuzņēmums „Clean Sky” pieņem 
skaidrus finanšu noteikumus, kuru pamatā ir 
Finanšu pamatregulas  principi. Tajos var
pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja 
tas nepieciešams īpašām „Clean Sky” 
kopuzņēmuma darbības vajadzībām un 
iepriekš saskaņots ar Komisiju.

1. Kopuzņēmums „Clean Sky” pieņem 
skaidrus finanšu noteikumus, kuru pamatā ir 
Finanšu pamatregulas  principi. Tajos var 
pieļaut atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja 
tas nepieciešams īpašām „Clean Sky” 
kopuzņēmuma darbības vajadzībām un 
iepriekš saskaņots ar Komisiju, pamatojoties 
uz valstu pārstāvju grupas atzinumu.

Pamatojums

Valstu pārstāvju grupas uzdevums ir nodrošināt godīgu un pārredzamu finansēšanas procesu.

Grozījums Nr. 4
13. panta 4. punkts

4. Komisija 2017. gada beigās veic 
kopuzņēmuma „Clean Sky” nobeiguma 
novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus 
ekspertus. Nobeiguma novērtējuma 
rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

4. Beidzoties kopīgajai iniciatīvai, Komisija 
veic kopuzņēmuma „Clean Sky” nobeiguma 
novērtēšanu, piesaistot neatkarīgus 
ekspertus. Nobeiguma novērtējuma 
rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Pamatojums

Kopīgo iniciatīvu jāīsteno vienlaicīgi ar Septīto Pamatprogrammu.

Grozījums Nr. 5
17. pants

Kopuzņēmums „Clean Sky” pieņem
noteikumus, ar ko reglamentē pētniecības 
rezultātu izplatīšanu un kas attiecīgā 
gadījumā nodrošina to, ka tiek aizsargāts 
saskaņā ar šo regulu veiktos pētniecības 
pasākumos radītais intelektuālais īpašums un 
ka pētniecības rezultāti tiek izmantoti un 
izplatīti.

Kopuzņēmums „Clean Sky” pieņem 
noteikumus, ar ko reglamentē pētniecības 
rezultātu izplatīšanu un kuri pamatojas uz 
esošajiem noteikumiem par 7. Pētniecības 
un attīstības pamatprogrammu, attiecīgā 
gadījumā nodrošinot to, ka tiek aizsargāts 
saskaņā ar šo regulu veiktos pētniecības 
pasākumos radītais intelektuālais īpašums un 
ka pētniecības rezultāti tiek izmantoti un 
izplatīti.
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Pamatojums

Iespējams, ka būs vajadzīgi daži piemēroti noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību 
reglamentēšanu starp ITD vadītajiem un asociētajiem uzņēmumiem atkarībā no tā, kāda 
vienošanās panākta par darba dalījumu. Piemēram, izmantojot viena dalībnieka sniegto 
vispārējo informāciju, kas nepieciešama, lai citi dalībnieki varētu izpildīt darbu.

Grozījums Nr. 6
Pielikuma 4. panta 3. punkts

3. Kopuzņēmums attiecīgā gadījumā 
izveido Konsultatīvo padomi, kas sniedz 
konsultācijas un ieteikumus 
kopuzņēmumam „Clean Sky” ar 
pārvaldību saistītos, finansiālos un 
tehniskos jautājumos. Konsultatīvo padomi 
ieceļ Komisija.

svītrots

Pamatojums

Konsultatīvā Padome ir nevajadzīga. Komisija varētu balstīties uz valstu pārstāvju grupas un 
ACARE ārējiem ieteikumiem. Plašās tēmas, kas iekļautas 4. panta 3. punktā, varētu nodot 
izskatīšanai valsts pārstāvju grupai. Konsultatīvā padome nevajadzīgi radītu papildu 
izdevumus kopuzņēmumam „Clean Sky”, un, šķiet, ka nav atšķirību starp Konsultatīvās 
padomes un vispārējā foruma uzdevumiem (skat. 8. panta 3. punkta 3. apakšpunktu). Turklāt 
mēs paredzam, ka eksperti tika piesaistīti no tās pašas grupas, kas veido valstu pārstāvju 
grupu un ACARE.

Grozījums Nr. 7
Pielikuma 12. panta 1.a punkts (jauns)

Saskaņā ar finanšu noteikumiem, ko 
piemēro attiecībā uz 7. Pētniecības un 
attīstības pamatprogrammu tikai 5 % no 
darbības izmaksām var izlietot, lai segtu ar 
personālu saistītos un administratīvos 
izdevumus.

Pamatojums

Kopīgo iniciatīvu jāīsteno vienlaicīgi ar Septīto Pamatprogrammu.


