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Pakeitimas 12
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą
su pakeitimais;

Or. fr

Pakeitimas 13
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti iš 
dalis pakeistą Komisijos pasiūlymą;

Or. fr



PE522.976v01-00 4/71 AM\1009063LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)20, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant VPSP 
susitarimus pagrindinėse srityse, kuriose 
moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti 
siekti platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas sukuriant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, pritraukti privačių investicijų ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Tos 
partnerystės turėtų būti grindžiamos 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
suderintą visų partnerių indėlį, jos turėtų 
būti atskaitingos už pažangą siekiant savo 
tikslų ir suderintos su strateginiais 
Sąjungos tikslais mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityje. 
Tų partnerysčių valdymas ir veikimas 
turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas 
ir efektyvus ir turėtų suteikti galimybę 
dalyvauti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, vykdantiems veiklą savo 
konkrečioje srityje. Sąjunga gali dalyvauti 
tose partnerystėse mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
20 OL … [H2020 BP]. 20 OL … [H2020 BP].

Or. en
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(Žr. Reglamento „Horizontas 2020“ 19 straipsnį.)

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“, susijusias su JTI ir su tuo, kokie turėtų būti jų rezultatai.

Pakeitimas 15
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)20, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant VPSP 
susitarimus pagrindinėse srityse, kuriose 
moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti 
siekti platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

__________________ __________________
20 OL … [H2020 BP]. 20 OL … [H2020 BP].

Or. en

Pakeitimas 16
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Sąjungos lygmeniu, visų privačiojo ir 
viešojo sektoriaus partnerysčių, 
finansuojamų pagal programą 
„Horizontas 2020“, trukmę reikėtų 
suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviams ir 
Sąjungos organizacijoms ateityje netektų 
susijusi papildoma administracinė našta;

Or. es

Pakeitimas 17
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip numatyta 2013 m… Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)21 pagal bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama gali būti teikiama tame 
sprendime nurodytomis sąlygomis.

(4) kaip numatyta 2013 m. … Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. …/2013, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“, ir 2013 m. … Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)21 pagal bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama gali būti teikiama tame 
sprendime nurodytomis sąlygomis;

__________________ __________________
21 OL … [H2020 SP]. 21 OL … [H2020 SP].

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes yra 
svarbu parodyti atitiktį bendrosios programos 19 straipsniui ir jame nustatytiems principams.

Pakeitimas 18
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 
technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas yra 
Europoje užtikrinti ir skatinti technologinę 
ir ekonominę biologinės pramonės sektorių 
plėtrą. Bet kuri suinteresuotoji šalis, 
susijusi su bet kuriuo biologinės pramonės 
vertės grandinės komponentu, gali pateikti 
paraišką dėl narystės. Narystės klausimais 
BPS konsorciumas taiko bendruosius
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina platų sektorių įsitraukimą;

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai 
turėtų būti bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir 
technologijų, pramonės, žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose įgyvendinamų
Europos technologijų programų vykdytojai 
– susiję su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas –
užtikrinti ir skatinti tvarią technologinę ir 
ekonominę biologinės pramonės sektorių 
plėtrą Europoje. Bet kuri suinteresuotoji 
šalis, susijusi su bet kuriuo biologinės 
pramonės vertės grandinės komponentu, 
gali pateikti paraišką dėl narystės. Narystės 
klausimais BPS konsorciumas taiko 
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina platų suinteresuotųjų šalių
įsitraukimą. Pirmiausia jis turėtų 
užtikrinti atvirumą mažesniems proceso 
dalyviams, pvz., iš netradicinių žemės ūkio 
sektorių;

Or. en

Pakeitimas 19
Claude Turmes
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Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2012 m. vasario 13 d. Komisijos 
komunikate „Inovacijos vardan tvaraus 
augimo. Bioekonomika Europai“23 ir ypač 
jo veiksmų plane raginama kurti VPSP, 
kad būtų palaikomas tvarių ir 
konkurencingų biologinės pramonės 
sektorių ir vertės grandinių sukūrimas 
Europoje. Siekiant kurti visuomenę, 
kurioje naftai tenka kuklesnis vaidmuo, 
komunikate norima geriau integruoti 
biomasės gamybos ir perdirbimo sektorius, 
kad biomasės naudojimas pramonės ir 
energetikos poreikiams būtų suderintas su 
apsirūpinimo maistu saugumo, gamtos 
išteklių trūkumo ir aplinkos tikslais;

(8) 2012 m. vasario 13 d. Komisijos 
komunikate „Inovacijos vardan tvaraus 
augimo. Bioekonomika Europai“23 ir ypač 
jo veiksmų plane raginama kurti VPSP, 
kad būtų palaikomas tvarių ir 
konkurencingų biologinės pramonės 
sektorių ir vertės grandinių sukūrimas 
Europoje. Siekiant kurti visuomenę, 
kurioje naftai tenka kuklesnis vaidmuo, 
komunikate norima geriau integruoti 
biomasės gamybos ir perdirbimo sektorius, 
kad biomasės naudojimas pramonės ir 
energetikos poreikiams būtų suderintas su 
apsirūpinimo maistu saugumo tikslais ne 
tik Sąjungoje, bet ir besivystančiose 
šalyse, taip pat su gamtos išteklių trūkumo 
ir aplinkos tikslais, pvz., tikslu nutraukti 
netvarią žemės paskirties keitimo arba 
žemės pasisavinimo praktiką;

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Pakeitimas 20
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) biologinės pramonės sektoriuose ir jų 
vertės grandinėse kyla sudėtingų ir esminių 
technologinių ir inovacijų uždavinių. 
Siekdami sukurti tvarias ir konkurencingas 
vertės grandines, biologinės pramonės 

(10) biologinės pramonės sektoriuose ir jų 
vertės grandinėse kyla sudėtingų ir esminių 
technologinių ir inovacijų uždavinių. 
Siekiant sukurti tvarias ir konkurencingas 
vertės grandines, biologinės pramonės 
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sektoriai turi įveikti jauniems sektoriams 
būdingas problemas – techninės 
kompetencijos išsisklaidymą ir viešai 
prieinamų duomenų trūkumą. Sprendžiant 
tokius uždavinius Europos lygmeniu reikia 
nuosekliai ir kryptingai pasiekti kritinę 
masę veiklos masto, kompetencijos ir 
inovacijų potencialo aspektais;

sektoriams tenka įveikti naujiems 
sektoriams būdingas problemas – techninės 
kompetencijos išsisklaidymą ir viešai 
prieinamų duomenų trūkumą, atsižvelgiant 
į faktiškai turimus išteklius. Sprendžiant 
tokius uždavinius reikia kryptingai ir 
nuosekliai Europos lygiu siekti veiklos 
masto, kompetencijos ir inovacijų 
potencialo kritinės masės. Ypač turėtų būti 
integruotas pagrindinis biomasės 
hierarchijos principas ir remiamas 
pakopinis biomasės naudojimas, 
pirmiausia nukreipiant ją į didelės vertės 
taikmenas, pvz., biochemines ir biologines 
medžiagas, o paskui – į mažesnės vertės 
taikmenas (biokurą, bioenergiją);

Or. en

Pakeitimas 21
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas biomasės tiekimas, 
turint omenyje kitus konkurencingus
socialinius ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, ir paremta pažangių 
apdorojimo technologijų, didelio masto 
demonstracinės veiklos ir politikos 
priemonių plėtra, taip sumažinant privačių 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų ir biodegalų plėtrai, 
riziką;

(11) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų sušvelninti įvairių tipų rinkos 
nepakankamumą, kuris atgraso nuo 
privačių investicijų į ikikonkurencinę 
biologinės pramonės sektorių mokslinių 
tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą 
Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti 
užtikrintas patikimas biomasės tiekimas, 
atsižvelgiant į kitus pagrindinius
socialinius ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, ir remiamas pažangių 
perdirbimo technologijų, didelio masto 
demonstracinės veiklos ir politikos 
priemonių plėtojimas, taip sumažinant 
privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, skirtus tvarių ir konkurencingų 
biologinių produktų plėtojimui, riziką;
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Or. en

Pakeitimas 22
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų būti VPSP, kuria siekiama didinti 
investicijas į tvaraus biologinės pramonės 
sektoriaus plėtrą Europoje. Ji turėtų atnešti 
aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės 
naudos Europos piliečiams, padidinti 
Europos konkurencingumą ir padėti 
Europai įsitvirtinti kaip reikšmingai 
pažangių biologinių produktų ir biodegalų
mokslinių tyrimų, demonstracinės ir 
diegimo veiklos vykdytojai;

(12) biologinės pramonės sektorių JTI 
turėtų būti VPSP, kuria siekiama didinti 
investicijas į tvarių biologinių sprendimų
plėtojimą Europoje. Ji turėtų atnešti 
aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės 
naudos Europos piliečiams, padidinti 
Europos konkurencingumą ir padėti 
Europai įsitvirtinti kaip reikšmingai 
pažangių ir tvarių biologinių produktų 
mokslinių tyrimų, demonstracinės ir 
diegimo veiklos vykdytojai;

Or. en

Pakeitimas 23
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
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suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais 
susijusius subjektus, MVĮ, regioninius 
inovacijų branduolius, mokslinių tyrimų ir 
technologijų centrus ir universitetus. Dėl to 
taip pat svarbu, kad atsirastų strateginis 
tarpregioninis bendradarbiavimas (taip 
pat grindžiamas pažangiosiomis 
specializacijų strategijomis (RIS3)), būtų 
tinkamai koordinuojama ir bendraujama, 
keičiamasi gerąja patirtimi, o regionai 
aktyviai dalyvautų kuriant ekologija 
grindžiamos ekonomikos planus;

Or. nl

Pakeitimas 24
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus ir šitaip tapti tvarių biologinės 
pramonės vertės grandinių pamatu. Ta 
veikla turėtų būti vykdoma 
bendradarbiaujant su visa biologinės 
pramonės vertės grandine susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės 
sektorius, su vartotojų prekės ženklais
susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių 
tyrimų ir technologijų centrus ir 
universitetus;

(13) biologinės pramonės sektorių JTI 
tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos Europoje programą, 
pagal kurią būtų vertinama, ar esama 
atsinaujinančių biologinių išteklių, kurie 
gali būti panaudoti gaminant biologinius 
produktus, įvertinamos jų išsaugojimo 
galimybės siekiant užtikrinti, kad viešosios 
paslaugos, kurias jie teikia ir už kurias 
šiuo metu rinkoje neatlyginama, galėtų 
būti ir toliau teikiamos, ir šitaip tapti 
tvarių biologinės pramonės vertės 
grandinių pamatu. Ši veikla turėtų būti 
vykdoma tarpusavyje bendradarbiaujant 
suinteresuotiesiems subjektams, 
susijusiems su visa biologinės pramonės 
vertės grandine, įskaitant pirminės 
gamybos ir perdirbimo pramonės sektorius, 
MVĮ, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrus ir universitetus, pilietinės 
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visuomenės organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 25
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) plėtojant biologinės pramonės 
sektorių jungtinę technologijų iniciatyvą 
turėtų būti atsižvelgta į geriausią praktiką, 
patirtį ir pamokas, išmoktas įgyvendinant 
kitas dabartines JTI, būtent naujoviškų 
vaistų iniciatyvą (angl. IMI), 
aeronautikos ir oro transporto iniciatyvą „ 
Švarus dangus“, kuro elementų ir 
vandenilio iniciatyvą (angl. FCH), 
įterptųjų kompiuterinių sistemų iniciatyvą 
(angl. ARTEMIS) ir 2020 m. 
nanoelektronikos technologijų iniciatyvą 
(angl. ENIAC);

Or. en

Pakeitimas 26
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) BPS bendrosios įmonės tikslo reikėtų 
siekti remiant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą ir tam panaudojant viešojo ir 
privačiojo sektorių išteklius. Tuo tikslu 
BPS bendroji įmonė turėtų rengti kvietimus 
teikti pasiūlymus, kuriais būtų remiama 
mokslinių tyrimų, demonstracinė ir

(15) BPS bendrosios įmonės tikslo reikėtų 
siekti remiant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą ir tam panaudojant viešojo ir 
privačiojo sektorių išteklius. Šiuo tikslu 
BPS bendroji įmonė turėtų rengti kvietimus 
teikti pasiūlymus, kuriais būtų remiama 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
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diegimo veikla; inovacijų veikla;

Or. en

Pakeitimas 27
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes taip konkrečiai galima 
padėti stiprinti nacionalinius ir regioninius 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, 
aktualius pažangiųjų specializacijų 
strategijoms;

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes taip konkrečiai galima 
padėti stiprinti nacionalinius ir regioninius 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, 
aktualius pažangiųjų specializacijų 
strategijoms. Sinergiją taip pat reikėtų 
užtikrinti tarp BPS bendrosios įmonės ir 
trijų ES partnerysčių vandens, tvarios 
žemės ūkio plėtros ir žaliavų srityse;

Or. fr

Pakeitimas 28
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ekologija pagrįstos pramonės JTI 
turi būti grindžiamos požiūriu „iš apačios 
į viršų“, kuris itin reikšmingas 
išnaudojant regionų potencialą, ypač 
remiant vietos ir regioninę veiklą ieškant 
tvaraus ryšio su regioninėmis ir vietinėmis 
valdžios institucijomis; tai turi prisidėti 
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prie didesnio visuomenės sąmoningumo 
ekologiškos ekonomikos srityje ir teikti 
informaciją apie nepaprastus jos 
privalumus; turi būti naudojamasi 
regionų valdomomis techninėmis 
žiniomis, mokslo, verslo ir viešojo 
administravimo bendradarbiavimu 
vadinamosios trigubos struktūros (angl. 
Triple Helix) srityje, kurios misija yra 
atviros ir ekspansyvios ekonomikos 
kūrimas, tarpvalstybinių investicijų 
srautas ir tikslingas bendradarbiavimas;

Or. nl

Pakeitimas 29
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) tinkamai atsižvelgus į numatomą 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sinergiją, taip pat į 
atitinkamas nacionalines ir regionines
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 
programas, visos Sąjungos regionai turėtų 
būti skatinami iniciatyviai prisidėti prie 
BPS bendrosios įmonės veiklos, pvz., 
finansiškai remiant atitinkamą mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, rengiant 
pasiūlymus, išnaudojant mokslinių tyrimų 
rezultatus arba atitinkamų dalyvių tinklų 
kūrimo veiklą, kad būtų paskatintas 
regioninis BPS bendrosios įmonės veiklos 
poveikis ir jos galimybė kurti darbo vietas 
bei skatinti augimą regionų lygmeniu;

Or. es

Pakeitimas 30
Claude Turmes
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Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) BPS bendrosios įmonės nariai 
steigėjai turėtų būti Sąjunga ir BPS
konsorciumas;

(17) BPS bendrosios įmonės nariai 
steigėjai turėtų būti Sąjunga ir bet kuris 
kitas subjektas iš valstybių narių arba 
susijusių šalių, priimantis įstatus ir 
prisidedantis prie bendrosios įmonės 
finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 31
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekdama tikslų BPS bendroji įmonė 
didžiąją dalį finansinės paramos dalyviams 
turėtų teikti dotacijomis pagal atvirus 
konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus;

(20) siekdama tikslų BPS bendroji įmonė 
didžiąją dalį finansinės paramos dalyviams 
turėtų teikti dotacijomis pagal skaidrius,
atvirus konkursinius kvietimus teikti 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 32
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) privačių narių įnašai neturėtų būti 
skiriami tik administracinėms BPS 
bendrosios įmonės išlaidoms padengti ir 

(21) privačių narių įnašai turėtų būti 
skiriami tik administracinėms BPS 
bendrosios įmonės išlaidoms padengti ir 
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bendram finansavimui, kurio reikia norint 
įgyvendinti BPS bendrosios įmonės 
remiamus mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiksmus;

bendram finansavimui, kurio reikia norint 
įgyvendinti BPS bendrosios įmonės 
remiamus mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 33
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jų įnašai taip pat turėtų būti siejami
su papildoma veikla, kurios imtųsi privatūs 
nariai, kaip nurodyta papildamos veiklos 
plane; siekiant tinkamai suvokti sverto 
poveikį, ta papildoma veikla turėtų būti
prisidedama prie biologinės pramonės 
sektorių JTI;

(22) išlaidos, siejamos su papildoma 
veikla, kurios imtųsi privatūs nariai, kaip 
nurodyta papildamos veiklos plane, gali 
būti kiekybiškai įvertintos, bet jomis 
neprisidedama prie biologinės pramonės 
sektorių JTI;

Or. en

Pakeitimas 34
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jų įnašai taip pat turėtų būti siejami su 
papildoma veikla, kurios imtųsi privatūs 
nariai, kaip nurodyta papildamos veiklos 
plane; siekiant tinkamai suvokti sverto 
poveikį, ta papildoma veikla turėtų būti 
prisidedama prie biologinės pramonės 
sektorių JTI;

(22) jų įnašai turėtų sietis su papildoma 
veikla, kurios turi imtis privatūs nariai, 
kaip numatyta papildomos veiklos plane ir 
nurodyta metinėje ataskaitoje; siekiant 
tinkamai suvokti sverto poveikį, ta 
papildoma veikla turėtų būti prisidedama 
prie biologinės pramonės sektorių JTI;

Or. en
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(Žr. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 35
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Sąjungos finansinis įnašas BPS 
bendrajai įmonei turėtų būti valdomas 
pagal patikimo finansų valdymo principą ir 
atitinkamas netiesioginio valdymo 
taisykles, nustatytas Reglamente (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 ir 2012 m. spalio 
29 d. Komisijos deleguotajame reglamente 
(ES) Nr. 1268/2012 dėl Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/201227 taikymo 
taisyklių27;

(24) Sąjungos finansinis įnašas BPS 
bendrajai įmonei turėtų būti valdomas 
pagal patikimo finansų valdymo principą ir 
atitinkamas netiesioginio valdymo 
taisykles, nustatytas Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 1–
4 dalyse ir 2012 m. spalio 29 d. Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 
Nr. 1268/2012 dėl Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/201227 taikymo 
taisyklių27;

__________________ __________________
27 OL L 362, 2012 12 31, p. 1. 27 OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 36
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) nepažeidžiant 11 straipsnyje 
nurodyto tarpinio vertinimo ir laikantis 
Reglamento Nr. ... /2013 [bendroji 
programa „Horizontas 2020“] 26 
straipsnio turėtų būti atliekamas išsamus 
bendrosios technologijų iniciatyvos, kaip 
konkrečios programos „Horizontas 
2020“ finansavimo priemonės, tarpinis 
vertinimas, kuris turėtų apimti, be kita ko, 
šių iniciatyvų atvirumo, skaidrumo ir 
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efektyvumo analizę;

Or. es

Pakeitimas 37
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) BPS bendrosios įmonės atžvilgiu 
Komisijos vidaus auditorius turėtų turėti 
tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijos 
atžvilgiu;

(27) BPS bendrosios įmonės atžvilgiu 
Komisijos vidaus auditorius turėtų turėti 
tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijos 
atžvilgiu. Tokia pati nuostata taikoma 
Audito Rūmams ir Europos Parlamentui;

Or. fr

Pakeitimas 38
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų ar organų 
steigimo dokumente gali būti draudžiama 
Audito Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar 
organų pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodytų 
įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad BPS bendrosios įmonės sąskaitų 

Išbraukta.
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neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Or. en

Pakeitimas 39
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų ar organų 
steigimo dokumente gali būti draudžiama 
Audito Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar 
organų pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
60 straipsnio 5 dalį įstaigų, įsteigtų pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį, sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, dėl to, ar sąskaitos yra 
patikimos, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad BPS bendrosios įmonės sąskaitų 
neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

(28) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų ar organų 
steigimo dokumente gali būti draudžiama 
Audito Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar 
organų pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
60 straipsnio 5 dalį įstaigų, įsteigtų pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį, sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, dėl to, ar sąskaitos yra 
patikimos, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Neatsižvelgiant į šią 
nuomonę, kuri nėra audito dalis, 
pateisinama tai, kad BPS bendrosios 
įmonės sąskaitas tikrina Audito Rūmai;

Or. fr

Pagrindimas

Nepateisinama, kad bendrosios įmonės NVI apskaitos netikrina Audito Rūmai. Nors šią 
nuomonę pateikia nepriklausomas auditorius, ši nuomonė nėra auditas, kuriuo remdamiesi 
tretieji asmenys, tarp jų Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas, galėtų būti visiškai 
užtikrinti, kad sąskaitos rodo visiškai tikrą įmonės padėtį ir kad su tuo susijusios operacijos 
buvo atliktos teisėtai ir tinkamai.

Pakeitimas 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) nepaveikiant 11 straipsnyje 
nurodyto tarpinio vertinimo ir laikantis 
reglamento „Horizontas 2020“ 26 
straipsnio turėtų būti atliekamas išsamus 
bendrosios technologijų iniciatyvos, kaip 
konkrečios programos „Horizontas 
2020“ finansavimo priemonės, tarpinis 
vertinimas, kuris turėtų apimti, be kita ko, 
šių iniciatyvų atvirumo, skaidrumo ir 
rezultatyvumo analizę;

Or. en

(Žr. reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnį).

Pagrindimas

Šios nuorodos reikia siekiant atsižvelgti į galutinį derybų dėl programos „Horizontas 
2020“ rezultatą. Ja atspindimas kitas svarbus aspektas, kurį Europos Parlamentui pavyko 
įtraukti į Reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnį.

Pakeitimas 41
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Europos lygmeniu, visų privačiojo ir 
viešojo sektoriaus partnerysčių, 
finansuojamų pagal programą 
„Horizontas 2020“, trukmę reikėtų 
suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviams ir 
Sąjungos organizacijoms ateityje netektų 
susijusi papildoma administracinė našta;
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Or. en

Pakeitimas 42
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Europos lygmeniu, bendrosios įmonės 
turėtų vengti taikyti skirtingus taisyklių 
rinkinius pagal programą „Horizontas 
2020“;

Or. en

Pakeitimas 43
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) siekiant panaikinti Europoje 
esamus skirtumus mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, turėtų būti plėtojamas 
papildomumas ir glaudesnė sinergija su 
struktūriniais fondais. Kai įmanoma, bus 
skatinamas dviejų priemonių sąveikumas. 
Bus skatinamas kaupiamasis arba mišrus 
finansavimas.. Atsižvelgiant į tai, 
priemonėmis bus siekiama visiškai 
išnaudoti Europos talentų banko 
potencialą ir taip optimizuoti ekonominį 
bei socialinį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
poveikį, taip pat jos bus skirtingos, tačiau 
viena kitą papildančios sanglaudos 
politikos fondų politikos krypčių ir 
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veiksmų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) atsižvelgiant į pagrindinių 
mokslinių tyrimų svarbą reikšmingų 
idėjų, suteikiančių galimybę ateityje diegti 
naujoves, kūrimui, kvietimai teikti 
pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir plėtros 
bendradarbiavimo projektų turėtų būti 
skelbiami biotechnologijų mokslinių 
tyrimų srityje pagal programą 
„Horizontas 2020“, papildomai ir vienu 
metu vykdant Biologinės pramonės 
sektorių bendrosios įmonės veiklą, ypač 
susijusią su moksliniais tyrimais 1–4 
technologinio pasirengimo lygmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Pagal reglamentą dėl programos „Horizontas 2020“ JTI vykdoma mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veikla turėtų būti įtraukta į įprastus kvietimus teikti pasiūlymus pagal 
„Horizontas 2020“ darbo programas. BPS atveju bendradarbiavimo moksliniai tyrimai 
turėtų būti atliekami kartu vykdant BPS veiklą žemesniuoju technologinio pasirengimo 
lygmeniu, kad į ES finansuojamus biotechnologijų mokslinius tyrimus būtų plačiau įtraukti 
universitetai ir MVĮ, siekiant užtikrinti tinkamą žemesniojo ir aukštesniojo technologinio 
pasirengimo lygmenų pusiausvyrą, kad būtų sudaryta konkurencinga mokslinių tyrimų 
aplinka ir paskatintos būsimos inovacijos.

Pakeitimas 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
30 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30c) tinkamai atsižvelgus į numatomą 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sinergiją, taip pat į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 
programas, visos Sąjungos regionai turėtų 
būti skatinami iniciatyviai prisidėti prie 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės veiklos, pvz., finansiškai remiant 
atitinkamą mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, rengiant pasiūlymus, 
išnaudojant mokslinių tyrimų rezultatus 
arba atitinkamų dalyvių tinklų kūrimo 
veiklą, kad būtų paskatintas regioninis 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės veiklos poveikis ir jos galimybė 
kurti darbo vietas bei skatinti augimą 
regionų lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas sėkmingai paskatino į bendrąjį reglamentą „Horizontas 2020“ įtraukti 
naują straipsnį, kuriuo aiškiai reikalaujama didesnės programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sinergijos. Šiomis aplinkybėmis JTI neturėtų būti taikoma išimtis. Regionus 
reikėtų skatinti prisidėti prie jų veiklos, ypač atsižvelgiant į didžiulį jų potencialą stiprinti 
regionines grupes.

Pakeitimas 46
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
30 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30c) turėtų būti įgyvendinamos 
priemonės, kuriomis skatinamas MVĮ, 
universitetų ir mokslinių tyrimų centrų 
dalyvavimas. Todėl turėtų būti nustatytos 
ir pašalintos kliūtys, užkertančios kelią 
naujokų dalyvavimui programoje;
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Or. en

Pakeitimas 47
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti biologinės 
pramonės sektorių jungtinę technologijų 
iniciatyvą, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 
187 straipsnyje.

1. Siekiant įgyvendinti biologinės 
pramonės sektorių jungtinę technologijų 
iniciatyvą, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 
187 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl dviejų kartų JTI kvietimų skelbimo gretinimo (kai yra skirtingi nariai, skirtingos taisyklės, 
skirtingas biudžetas) patiriamos administracinės išlaidos sudėtingėja ES mokslinių tyrimų 
finansavimas ir tampa neaiškios kasmet išleidžiamų lėšų sumos. Todėl JTI įgyvendinimo 
trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo trukme. Be to, sutrumpinus BPS BĮ veiklos trukmę bendroji įmonė galėtų veikti 
turėdama sumažintą biudžetą ir nekeisdama suplanuotos veiklos.

Pakeitimas 48
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti biologinės 
pramonės sektorių jungtinę technologijų 
iniciatyvą, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 187 
straipsnyje.

1. Siekiant įgyvendinti biologinės 
pramonės sektorių jungtinę technologijų 
iniciatyvą, laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsteigiama 
bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji 
įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 187 
straipsnyje.
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Or. es

Pakeitimas 49
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti siekti biologinės pramonės 
sektorių jungtinės technologijų iniciatyvos 
(JTI) tikslų – kurti efektyviau išteklius 
naudojančią ir tvarią mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomiką; 
didinti ekonomikos augimą ir užimtumą, 
ypač kaimo vietovėse, Europoje plėtojant 
tvarius ir konkurencingus biologinės 
pramonės sektorius, kuriuose naudojami 
pažangūs, tvariai biomase aprūpinami 
biologinio perdirbimo įrenginiai, ir ypač:

b) padėti siekti biologinės pramonės 
sektorių jungtinės technologijų iniciatyvos 
(JTI) tikslų – kurti pakankamus išteklius 
naudojančią ir aplinkai nekenkiančią 
tvarią atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamą ekonomiką; prisidėti prie 
ekonomikos plėtros ir užimtumo, ypač 
kaimo vietovėse, Europoje plėtojant 
tvarius, GMO nenaudojančius ir 
konkurencingus biologinės pramonės 
sektorius, kuriuose naudojami pažangūs, 
tvariai biomase aprūpinami biologinio 
perdirbimo įrenginiai ir kurių veikla 
vykdoma vadovaujantis pagrindiniu 
biomasės hierarchijos principu ir remiant 
pakopinį biomasės naudojimą, ir ypač:

Or. en

Pakeitimas 50
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pademonstruoti technologijas, kurios 
sudaro sąlygas iš Europoje gaunamos 
biomasės kurti naujus cheminius polimerų 
segmentus, naujas medžiagas ir naujus 
vartotojų produktus, kuriais panaikinama 

c) pademonstruoti didelės vertės 
technologijas, kurios sudaro sąlygas iš 
Europoje gaunamos biomasės kurti naujus 
cheminius polimerų segmentus, naujas 
medžiagas ir naujus vartotojų produktus, 
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būtinybė naudotis iškastiniais ištekliais 
pagrįstomis žaliavomis;

kuriais panaikinama būtinybė naudotis 
iškastiniais ištekliais pagrįstomis 
žaliavomis;

Or. en

Pakeitimas 51
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sukurti pavyzdinius biologinio 
perdirbimo įrenginius, kuriuose 
naudojamos biologinėms medžiagoms, 
biocheminėms medžiagoms ir biodegalams 
skirtos technologijos ir verslo modeliai, ir
parodyti, kad sąnaudos ir rezultatai
pagerėja tiek, kad būtų galima konkuruoti 
su iškastiniais ištekliais pagrįstomis 
alternatyvomis.

e) skatinti naudoti biologinėms 
medžiagoms, biocheminėms medžiagoms 
ir biodegalams, kurių sudėtyje nėra GMO,
skirtas technologijas ir verslo modelius, 
kuriems akivaizdžiai būdingi aukšti 
aplinkosaugos veiksmingumo rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 52
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Europos Sąjungos finansinis įnašas 
skiriamas tokiomis sąlygomis:
a) BPS bendroji įmonė įrodo, kad jos 
daugiametis veikos planas ir jos 
finansuojami veiksmai atitinka bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“ nustatytus 
mokslinių tyrimų prioritetus;
b) BPS bendroji įmonė įrodo, kad 
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laikomasi bendrajai programai 
„Horizontas 2020“ taikomų bendrųjų 
principų;
c) BPS bendroji įmonė įrodo, kad 
laikomasi bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ 19 straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 53
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ) dalyvauti jos veikloje, laikantis 
bendrosios programos „Horizontas 
2020“ tikslų;

Or. ro

Pakeitimas 54
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Veiklos apimtis

1. Kad būtų pasiekti 2 straipsnyje nurodyti 
tikslai, pagal biologinės pramonės 
sektorių mokslinių tyrimų programą gali 
būti finansuojama mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veikla, apimanti 2–6 
technologinio pasirengimo lygmenis.
2. Jeigu biologinės pramonės sektorių 
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mokslinių tyrimų programoje būtų 
numatyta inovacijų veikla, apimanti 7–8 
technologinio pasirengimo lygmenis, 
netiesioginių veiksmų finansavimo 
normos turi būti sumažintos pagal 
Dalyvavimo taisyklių [22 straipsnį].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama aiškiau apibrėžti Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 
veiklos apimtį, ypač technologinio pasirengimo lygmenų, kuriuos jos mokslinių tyrimų 
programa apima, atžvilgiu. Dalyvavimo taisyklėse nustatant finansavimo lygmenis taip pat 
raginama labiau atsižvelgti į technologinio pasirengimo lygmens sąvoką, o šiame straipsnyje 
tai padaryta atsižvelgus į netiesioginiams veiksmams taikomas finansavimo normas.

Pakeitimas 55
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į BPS bendrąją įmonę 
administracinėms išlaidoms ir veiklos 
išlaidoms padengti yra 1 000 mln. EUR. 
Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c 
punkto iv papunkčio, 60 ir 61 straipsnių 
nuostatas, taikomas to reglamento 209 
straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) valstybių narių įnašus, į BPS 
bendrąją įmonę administracinėms 
išlaidoms ir veiklos išlaidoms padengti yra 
1 000 mln. EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal atitinkamas 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto iv 
papunkčio, 60 ir 61 straipsnių nuostatas, 
taikomas to reglamento 209 straipsnyje 
nurodytoms įstaigoms.

Or. fr
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Pakeitimas 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į BPS bendrąją įmonę 
administracinėms išlaidoms ir veiklos 
išlaidoms padengti yra 1 000 mln. EUR. 
Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c 
punkto iv papunkčio, 60 ir 61 straipsnių
nuostatas, taikomas to reglamento 209 
straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į BPS bendrąją įmonę 
administracinėms išlaidoms ir veiklos 
išlaidoms padengti yra 1 000 mln. EUR. 
Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų Specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama Bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c 
punkto iv papunkčio, 60 straipsnio 1–4 
dalių ir 61 straipsnio nuostatas, taikomas 
to reglamento 209 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad DFP apskritai sumažintas programai „Horizontas 2020“ skirtas 
finansavimo paketas, siūloma Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės biudžetą 
sumažinti 12,5 %, kad nebūtų pakenkta kebliai transporto srities bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų finansavimo ir JTI finansavimo pusiausvyrai. Tokį pat sumažinimą derėtų taikyti ir 
kitoms JTI. Kartu siūloma sutrumpinti Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 
veiklos trukmę 4 metais, darant prielaidą, kad po 2020 m. pagal kitą DFP bus numatytas 
atnaujintas biudžetas.

Pakeitimas 57
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame įgaliojimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 

3. 2 dalyje nurodytame įgaliojimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 
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58 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 61 
straipsniuose ir Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 
straipsnyje, ir, inter alia:

58 straipsnio 3 dalyje, 60 straipsnio 1–4 
dalyse ir 61 straipsnyje ir Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1268/2012 40 straipsnyje, ir, inter alia:

Or. en

Pakeitimas 58
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų, kurių reikia siekiant užtikrinti, 
kad Komisija galės įvykdyti sklaidos ir 
ataskaitų teikimo prievoles, teikimo tvarka;

d) duomenų, kurių reikia siekiant užtikrinti, 
kad Komisija galės įvykdyti sklaidos ir 
ataskaitų teikimo prievoles, įskaitant 
išsamią informaciją apie visus pasiūlymus 
ir dotacijų susitarimus ir jų partnerius, 
kuri turi būti tinkamu laiku įtraukta į 
bendrą programos „Horizontas 
2020“ duomenų bazę (angl. ECORDA),
teikimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 59
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro: 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro įnašai BPS 
bendrajai įmonei, kaip nustatyta priede 
pateiktų įstatų 12 punkto 2 dalyje, 12 
punkto 3 dalies b eilutėje ir 12 punkto 3 
dalies c eilutėje.

Or. en
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Pakeitimas 60
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) narių, kitų nei Sąjunga, ar juos 
sudarančių subjektų bent 1 800 mln. EUR 
vertės nepiniginiai įnašai per 1 straipsnyje 
nustatytą laikotarpį, sudaryti iš išlaidų, 
kurias tie subjektai patyrė įgyvendindami
BPS bendrosios įmonės darbo plane 
nenumatytą papildomą veiklą, kuria 
prisidedama prie BPS JTI tikslų 
įgyvendinimo. Tos išlaidos gali būti 
dengiamos kitų Sąjungos finansavimo 
programų lėšomis laikantis galiojančių 
taisyklių ir procedūrų. Tokiais atvejais 
Sąjungos finansavimas nepakeičia kitų nei 
Sąjunga narių ar juos sudarančių subjektų 
nepiniginio įnašo.

b) narių, kitų nei Sąjunga, ar juos 
sudarančių subjektų per 1 straipsnyje 
nustatytą laikotarpį patirtos papildomos 
išlaidos, sudarytos iš išlaidų, kurias tie 
subjektai patyrė įgyvendindami BPS 
bendrosios įmonės darbo plane nenumatytą 
papildomą veiklą, kuria prisidedama prie 
BPS JTI tikslų įgyvendinimo, gali būti 
kiekybiškai įvertintos. Tos išlaidos gali 
būti dengiamos kitų Sąjungos finansavimo 
programų lėšomis laikantis taikomų 
taisyklių ir procedūrų. Bet kuriuo atveju 
tos išlaidos nepakeičia kitų nei Sąjunga 
narių ar juos sudarančių subjektų 
nepiniginių įnašų.

Or. en

Pakeitimas 61
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir 
priede pateiktų įstatų 12 punkto 3 dalies c 
eilutėje nurodytus įnašus, išlaidos 
nustatomos pagal atitinkamų subjektų 
įprastą išlaidų apskaitos praktiką, pagal 
šalyje, kurioje įsisteigęs kiekvienas 
subjektas, taikomus apskaitos standartus ir 
pagal taikomus tarptautinius apskaitos 
standartus ir (arba) tarptautinius finansinių 

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir 
priede pateiktų įstatų 12 punkto 3 dalies c 
eilutėje nurodytus įnašus, išlaidos 
nustatomos pagal atitinkamų subjektų 
įprastą išlaidų apskaitos praktiką, pagal 
šalyje, kurioje įsisteigęs kiekvienas 
subjektas, taikomus apskaitos standartus ir 
pagal taikomus tarptautinius apskaitos 
standartus ir (arba) tarptautinius finansinės 
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ataskaitų standartus. Išlaidas patvirtina 
atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina BPS bendroji įmonė. 
Jei lieka neaiškumų, BPS bendroji įmonė 
gali atlikti jų auditą.

atskaitomybės standartus. Su įstatų 12 
punkto 3 dalies c eilutėje nurodomais 
įnašais susijusias išlaidas patvirtina 
atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina BPS bendroji įmonė. 
Jei lieka neaiškumų, BPS bendroji įmonė 
gali atlikti jų auditą. Atitinkamas subjektas 
plačiajai visuomenei pateikia savo 
papildomos veiklos metinę ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Nors papildoma privačių narių vykdytina veikla gali padidinti JTI sverto efektą, ji neturėtų 
būti audituojama. Papildomą veiklą reikėtų planuoti ir vykdyti atitinkamai, aiškiai ją įvertinti 
įnašais natūra ir kasmet dėl jos atsiskaityti. Bet Sąjunga šios veiklos nefinansuoja, todėl kita 
nei BĮ vykdoma kontrolė jai neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 62
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 BPS bendroji įmonė priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr… 
[Deleguotasis reglamentas dėl VPSP 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Nepaisant šio reglamento 12 straipsnio, 
BPS bendroji įmonė priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. … 
[Deleguotasis reglamentas dėl VPSP 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Or. en

Pakeitimas 63
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
6 straipsniu, dėl atitinkamų paskyrimų 
institucijos įgaliojimų suteikimo 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžia 
sąlygas, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama atlikti perįgaliojimą.

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
6 straipsniu, kuriuo atitinkami paskyrimų 
tarnybos įgaliojimai suteikiami 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžiamos 
sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama perduoti šiuos 
įgaliojimus. Vykdomasis direktorius per 
kitą valdybos posėdį informuoja apie 
įgaliojimų suteikimo ar perdavimo 
vykdymą.

Or. fr

Pagrindimas

Apie kiekvieną įgaliojimą privaloma informuoti. 

Pakeitimas 64
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai to reikia dėl išimtinių aplinkybių,
valdyba gali priimti sprendimą laikinai 
sustabdyti paskyrimų institucijos 
įgaliojimų suteikimą vykdomajam 
direktoriui bei pastarojo įvykdytą 
perįgaliojimą, kad jais naudotųsi pati arba 
juos suteiktų vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės darbuotojui, kitam nei 
vykdomasis direktorius.

Valdyba gali priimti pagrįstą sprendimą 
laikinai sustabdyti paskyrimų institucijos 
įgaliojimų suteikimą vykdomajam 
direktoriui bei pastarojo įvykdytą 
perįgaliojimą, kad jais naudotųsi pati arba 
juos suteiktų vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės darbuotojui, kitam nei 
vykdomasis direktorius.

Or. fr
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Pagrindimas

Suteiktus įgaliojimus sustabdyti ar atšaukti turėtų būti leidžiama bet kuriuo laiku, valdyba 
neprivalo pagrįsti išskirtinių aplinkybių.

Pakeitimas 65
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BPS bendrajai įmonei ir jos personalui
taikomas Protokolas dėl Sąjungos 
privilegijų ir imunitetų.

Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės vykdomajam direktoriui ir 
valdybos nariams taikomas Protokolas dėl 
Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Or. fr

Pagrindimas

Suteiktus įgaliojimus sustabdyti ar atšaukti turėtų būti leidžiama bet kuriuo laiku, valdyba 
neprivalo pagrįsti išskirtinių aplinkybių, 

Pakeitimas 66
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deliktinės atsakomybės atveju BPS 
bendroji įmonė pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai.

2. Nesutartinės atsakomybės atveju BPS 
bendroji įmonė pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai ir valdybos nariai.

Or. fr

Pakeitimas 67
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kilus ginčams, susijusiems su 
kompensacijomis už žalą, kurią eidami 
savo pareigas padarė BPS bendrosios 
įmonės darbuotojai;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Negalima nesilaikyti bendrosios teisės normų tokių ginčų atveju.

Pakeitimas 68
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ar kituose Sąjungos 
teisės aktuose nenumatytiems atvejams 
taikoma šalies, kurioje yra BPS 
bendrosios įmonės buveinė, teisė.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Negalima nesilaikyti bendrosios teisės normų tokių ginčų atveju, turi būti taikomos sutartinės 
taisyklės.

Pakeitimas 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka BPS bendrosios įmonės tarpinį 

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka BPS bendrosios įmonės tarpinį 
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įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija ne vėliau kaip 2018 m. 
birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Tarpinis Biologinės pramonės 
sektorių bendrosios įmonės įvertinimas 
sudaro tarpinio programos „Horizontas 
2020“ įvertinimo dalį ir pateikiamas kartu 
su juo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnio pakeitimus, kuriuose 
JTI aiškiai paminėtos kaip tarpinio programos „Horizontas 2020“ įvertinimo dalis, 
pateikiama kartu su juo.

Pakeitimas 70
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka BPS bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka BPS bendrosios įmonės tarpinį 
įvertinimą. Įvertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Tarpinis BPS bendrosios įmonės 
įvertinimas turi būti tarpinio programos 
„Horizontas 2020“ vertinimo dalis ir turi 
būti pateikiamas kartu su juo.

Or. es

Pakeitimas 71
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Biologinės pramonės sektorių 
bendrosios įmonės biudžetas gali būti 
peržiūrėtas atliekant laikotarpio vidurio 
peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės pagrindinį teisės aktą turėtų būti įtraukta 
galimybė pritaikyti BPS BĮ biudžetą, atsižvelgiant į tarpinio vertinimo rezultatus, taip pat 
tinkamai atsižvelgiant į visus kitus svarbius veiksnius. Nuorodą į biudžeto peržiūros galimybę 
atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą apskritai reikėtų įtraukti į atitinkamus kitų bendrųjų 
įmonių pagrindinius teisės aktus.

Pakeitimas 72
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atliekant tarpinį vertinimą gali būti 
patikrintas BPS bendrosios įmonės 
biudžetas.

Or. es

Pakeitimas 73
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija gali parengti metinę 
pažangos, pasiektos vykdant BPS 
bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veiklą, ataskaitą.
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Or. es

Pakeitimas 74
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu BPS bendrajai 
įmonei, yra biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos
rekomendaciją, Komisijai suteikia 
Europos Parlamentas pagal Sutarties 319 
straipsnyje nustatytą procedūrą, dalis.

1. BPS bendrosios įmonės biudžeto 
įvykdymo patvirtinimas suteikiamas 
Europos Parlamento, jam atsižvelgus į 
Tarybos rekomendacijas, pagal 
procedūrą, panašią į tą, kuri numatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
319 straipsnyje ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 164–166 straipsniuose, taip 
pat remiantis Audito Rūmų pranešimu.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad bendrąsias įmones kontroliuotų Audito Rūmų auditas ir joms būtų taikomos tos 
pačios biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kaip ir Europos Komisijos, taikant 
biudžeto kontrolę ir Europos Parlamento politinę kontrolę.

Pakeitimas 75
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu BPS bendrajai 
įmonei, yra biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, Komisijai suteikia Europos 
Parlamentas pagal Sutarties 319 
straipsnyje nustatytą procedūrą, dalis.

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimą, 
susijusį su Sąjungos įnašu BPS bendrajai 
įmonei, gavęs Tarybos rekomendaciją, iki 
n+2 metų gegužės 15 d. suteikia Europos 
Parlamentas pagal procedūrą, panašią į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
319 straipsnyje ir Reglamento 
Nr. 966/2012 (ES/ Euratomas) 164–165 
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straipsniuose apibrėžtą ir BPS bendrosios 
įmonės Finansinėse taisyklėse numatytą 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 76
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Jeigu Europos Parlamentas nepatvirtina 
biudžeto įvykdymo, vykdomasis 
direktorius pateikia atsistatydinimo raštą, 
o valdyba, atsižvelgdama į aplinkybes, jį 
vertina ir priima galutinį sprendimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti biudžeto tvirtinimo procedūros patikimumą svarbu, kad po atsisakymo 
tvirtinti biudžetą būtų patiriami tinkami padariniai ir vykdomojo direktoriaus klausimą 
spręstų valdyba. Ši procedūra nėra atšaukimas, tai tiesiog reikalavimas vykdomajam 
direktoriui pateikti atsistatydinimo raštą valdybai, kuri jį vertins ir imsis tolesnių veiksmų.

Pakeitimas 77
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Bendrosios įmonės personalo nariai, 
vykdomasis direktorius ir valdybos nariai 
iškart ir nesibaimindami, kad ši 
informacija galėtų jiems pakenkti, 
informuoja OLAF apie sukčiavimo 
atvejus, apie kuriuos jie galėjo sužinoti 
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vykdydami savo pareigas ar įgaliojimus. 
Jeigu jie nevykdo šio reikalavimo, jie 
tampa asmeniškai atsakingi už 
sukčiavimo, apie kurį jie žinojo ir 
neinformavo OLAF, padarinius.

Or. fr

Pagrindimas

Kova su sukčiavimu turi būti Sąjungos prioritetas. Ši nuostata dėl informacijos atskleidimo, 
kuri galioja jau bent vienoje valstybėje narėje, yra labai naudinga priemonė šiam tikslui siekti.

Pakeitimas 78
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valdybos, mokslinio komiteto nariai ir 
vykdomasis direktorius viešai skelbia ir 
nuolat atnaujina išsamią profesinės 
veiklos, finansinių interesų ir interesų 
konflikto deklaraciją. Deklaracijose 
nurodoma tokia informacija:
a) asmens profesija ir narystė privačių 
įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir 
asociacijų valdybose ar komitetuose;
b) dalyvavimas įmonėse ar partnerystėse, 
kai galimas poveikis viešajai politikai arba 
kai dėl šio dalyvavimo asmuo gali daryti 
reikšmingą įtaką reikalams.

Or. en

Pakeitimas 79
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 BPS bendrosios įmonės finansuojamiems 
veiksmams taikomas Reglamentas (ES) 
Nr… [„Horizonto 2020“ dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės]. Laikantis to 
reglamento, BPS bendroji įmonė laikoma 
finansuojančiąja įstaiga ir teikia finansinę 
paramą netiesioginiams veiksmams, kaip 
nurodyta priede pateiktų įstatų 1 punkte.

BPS bendrosios įmonės finansuojamiems 
netiesioginiams veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. [...] [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] ir 
su jo įgyvendinimu susiję Komisijos 
sprendimai. Laikantis to reglamento, BPS 
bendroji įmonė laikoma finansuojančiąja 
įstaiga ir teikia finansinę paramą 
netiesioginiams veiksmams, kaip nurodyta 
priede pateiktų įstatų 1 punkte.

Or. es

Pakeitimas 80
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BPS bendrosios įmonės finansuojamiems 
veiksmams taikomas Reglamentas (ES) 
Nr… [„Horizonto 2020“ dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės]. Laikantis to 
reglamento, BPS bendroji įmonė laikoma 
finansuojančiąja įstaiga ir teikia finansinę 
paramą netiesioginiams veiksmams, kaip 
nurodyta priede pateiktų įstatų 1 punkte.

BPS bendrosios įmonės finansuojamiems 
netiesioginiams veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] ir 
jo įgyvendinimui svarbūs Komisijos 
sprendimai. Laikantis to reglamento, BPS 
bendroji įmonė laikoma finansuojančiąja 
įstaiga ir teikia finansinę paramą 
netiesioginiams veiksmams, kaip nurodyta 
priede pateiktų įstatų 1 punkte.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad turi būti taikomos ne tik Dalyvavimo taisyklės, bet ir 
susiję įgyvendinimo dokumentai, pvz., pateikimo, vertinimo, atrankos, skyrimo ir 
persvarstymo procedūrų taisyklės. Pagal Dalyvavimo taisyklių 1 straipsnio 1 dalį jos 
taikomos tik netiesioginiams veiksmams.
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Pakeitimas 81
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į konkrečius 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės veiklos reikalavimus, BPS 
bendrosios įmonės darbo planuose gali 
būti nukrypstama nuo programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių, 
kad būtų palengvintas ir paskatintas 
konkrečių kategorijų subjektų 
dalyvavimas, būtent skiriant finansavimą 
tik MVĮ, universitetams, ne pelno 
siekiančioms mokslinių tyrimų 
organizacijoms, bendram mokslinių 
tyrimų centrui ir europinės svarbos 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų, nurodomų Reglamento 
(ES/Euratomas) Nr. 966/2012 60 
straipsnio 1 dalyje ir 128 straipsnio 1
dalyje ir šio reglamento 16 straipsnyje, 
BPS bendrosios įmonės rengiami 
kvietimai teikti pasiūlymus skelbiami 
programos „Horizontas 2020“ dalyviams 
skirtoje interneto svetainėje.

Or. en
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Pagrindimas

Per trišales derybas dėl programos „Horizontas 2020“ institucijos susitarė skatinti didesnę 
visų galimybių skelbti kvietimus teikti pasiūlymus, finansuojamus pagal programą 
„Horizontas 2020“, darną. Šiuo tikslu Komisija pažadėjo skatinti skelbti jungtinių 
technologinių iniciatyvų (JTI) rengiamus kvietimus teikti pasiūlymus programos „Horizontas 
2020“ dalyviams skirtoje interneto svetainėje. Visos JTI šiam požiūriui pritarė. Šiuo 
pakeitimu įsipareigojimą siekiama pakeisti teisiniu reikalavimu, kuriuo užtikrinama, kad 
pareiškėjams būtų teikiama paprasta ir prieinama informacija.

Pakeitimas 83
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Komisija užtikrina nuolatinį programos 
„Horizontas 2020“ ir BPS bendrosios 
įmonės veiklos koordinavimą, reguliariai 
nustatydama galimą papildomumą ir 
sinergiją ir įgyvendindama oficialų 
koordinavimo procesą, kad pagal 
bendrąją programą būtų tiksliausiai 
nustatyti bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų ir BPS bendrosios įmonės veiklos 
prioritetai.

Or. es

Pakeitimas 84
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti, kad būtų patvirtinta 
strateginė inovacijų darbotvarkė, 
parengta dalyvaujant visiems 
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partneriams, įskaitant privatųjį sektorių, 
mokslo bendruomenę, valstybių narių 
atstovus ir šioje srityje veiklą vykdančias 
pilietinės visuomenės organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 85
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užmegzti ir plėtoti glaudų ir ilgalaikį 
Sąjungos, pramonės ir kitų suinteresuotųjų 
šalių bendradarbiavimą;

c) užmegzti ir plėtoti glaudų ir ilgalaikį 
Sąjungos, pramonės, akademinių grupių, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, 
kartu užtikrinant, kad dalyvavimas būtų 
kuo platesnio masto geografiniu ir dalyvių 
skaičiaus požiūriais;

Or. ro

Pakeitimas 86
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skelbti informaciją apie projektus, 
įskaitant bendrą kiekvieno projekto vertę, 
dalyvių vardus ir BPS bendrosios įmonės 
kiekvienam dalyviui skiriamą finansavimo 
sumą;

Or. ro
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Pakeitimas 87
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai priims šiuos įstatus pritarimo raštu –
,,Bio-based Industries Consortium 
Aisbl“ (toliau – BPS konsorciumas), pagal 
Belgijos teisę įregistruota ne pelno 
organizacija (registracijos numeris 0521-
857-822), kurios nuolatinis biuras yra 
Briuselyje (Belgija).

b) kai priims šiuos įstatus įstaigos, 
atsakingos už valdymą, nutarimu –,,Bio-
based Industries Consortium Aisbl“ (toliau 
– BPS konsorciumas), pagal Belgijos teisę 
įregistruota ne pelno organizacija 
(registracijos numeris 0521-857-822), 
kurios nuolatinis biuras yra Briuselyje 
(Belgija).

Or. fr

Pakeitimas 88
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris juridinis asmuo, kuris 
prisideda prie įstatų 12 punkte nurodyto 
finansavimo siekiant šio reglamento 2 
straipsnyje nurodytų BPS bendrosios 
įmonės tikslų, pritaria BPS bendrosios 
įmonės įstatams ir tiesiogiai ar netiesiogiai 
remia mokslinius tyrimus ir inovacijas 
valstybėje narėje ar bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje, 
gali pateikti paraišką dėl narystės BPS 
bendrojoje įmonėje.

1. Bet kuris juridinis asmuo, kuris 
prisideda prie įstatų 12 punkte nurodyto 
finansavimo siekiant šio reglamento 2 
straipsnyje nurodytų BPS bendrosios 
įmonės tikslų, pritaria BPS bendrosios 
įmonės įstatams ir tiesiogiai ar netiesiogiai 
remia mokslinius tyrimus ir inovacijas 
valstybėje narėje ar bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje, 
gali tapti BPS bendrosios įmonės nariu.

Or. en

Pakeitimas 89
Claude Turmes
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Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba įvertina prašymą 
atsižvelgdama į paraišką pateikusio 
subjekto potencialią pridėtinę vertę ir 
reikšmę siekiant BPS bendrosios įmonės 
tikslų. Tada ji priima sprendimą dėl 
paraiškos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į paraišką pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos.

3. Valdyba įvertina paraišką atsižvelgdama 
į ją pateikusio subjekto reikšmę ir 
potencialią pridėtinę vertę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos. Naujų narių 
priėmimo taisyklės turėtų būti viešos ir 
skaidrios, jomis neturėtų būti sukuriama 
nepagrįstų kliūčių, o bet kokio atsisakymo 
atveju kandidatui ir valstybių atstovų 
grupei būtina pateikti raštišką aiškų 
pagrindimą.

Or. en

Pakeitimas 91
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į paraišką pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos.

3. Valdyba įvertina paraišką atsižvelgdama 
į ją pateikusio subjekto reikšmę ir 
potencialią pridėtinę vertę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos ir iškart 
informuoja apie savo sprendimą Komisiją, 
kuri, jeigu paraiškai buvo pritarta, turi 
teisę tam prieštarauti, išskyrus Sąjungos 
valstybės narės atveju.

Or. fr

Pakeitimas 92
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į paraišką pateikusio subjekto potencialią 
pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos.

3. Valdyba įvertina paraišką atsižvelgdama 
į ją pateikusio subjekto reikšmę ir 
potencialią pridėtinę vertę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos per du mėnesius 
nuo jos gavimo dienos, jį pagrindžia ir 
paskelbia.

Or. ro

Pakeitimas 93
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba įvertina prašymą atsižvelgdama 
į paraišką pateikusio subjekto potencialią 

3. Valdyba įvertina paraišką atsižvelgdama 
į ją pateikusio subjekto reikšmę ir 
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pridėtinę vertę ir reikšmę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos.

potencialią pridėtinę vertę siekiant BPS 
bendrosios įmonės tikslų. Tada ji priima 
sprendimą dėl paraiškos ir atsisakymo 
atveju pateikia tinkamą pagrindimą.

Or. en

Pakeitimas 94
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kuris BPS bendrosios įmonės narys 
gali nutraukti savo narystę. Nutraukimas 
neatšaukiamai įsigalioja praėjus šešiems 
mėnesiams nuo pranešimo kitiems nariams. 
Nuo to momento buvę nariai atleidžiami 
nuo visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, 
kuriuos BPS bendroji įmonė patvirtino ar 
prisiėmė iki narystės nutraukimo.

4. Visi BPS bendrosios įmonės nariai gali 
nutraukti savo narystę. Nutraukimas 
įsigalioja ir yra neatšaukiamas praėjus 
šešiems mėnesiams nuo pranešimo kitiems 
nariams. Nuo to momento buvę nariai 
atleidžiami nuo visų įsipareigojimų, 
išskyrus tuos, kuriuos BPS bendroji įmonė 
patvirtino ar prisiėmė iki narystės 
nutraukimo. Nutraukus narystę tarp 
pasitraukiančio nario ir BPS bendrosios 
įmonės įvykdoma apskaita siekiant 
suderinti visus finansinius 
įsipareigojimus.

Or. fr

Pakeitimas 95
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė BPS bendrojoje įmonėje negali būti 
perduota trečiajai šaliai.

5. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė BPS bendrojoje įmonėje negali būti 
perduota trečiajai šaliai. Apie šį sutikimą 
turi būti informuojama Komisija, kuri turi 
prieštaravimo teisę.
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Or. fr

Pakeitimas 96
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) suinteresuotųjų šalių grupė.

Or. en

Pakeitimas 97
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 1 punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vienas valstybių narių atstovų grupės 
narys;

Or. en

Pakeitimas 98
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 1 punkto 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– keturi mokslinio komiteto atstovai, 
kurių bent vienas yra iš pilietinės 
visuomenės organizacijos;
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Or. en

Pakeitimas 99
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai priklauso 50 % balsavimo 
teisių. Komisijos balsas yra nedalomas. 
Privatūs nariai turi vienodą balsų skaičių. 
Nariai deda visas įmanomas pastangas 
susitarti. Nesusitarus valdyba priima 
sprendimus bent 75 % visų balsų, įskaitant 
balsus tų, kurie posėdyje nedalyvauja, 
dauguma.

1. Kiekvienas valdybos narys turi po vieną 
balsą. Nariai deda visas įmanomas 
pastangas susitarti. Nesusitarus valdyba 
priima sprendimus bent 75 % visų balsų, 
įskaitant balsus tų, kurie posėdyje 
nedalyvauja, dauguma.

Or. en

Pakeitimas 100
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi 
teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose 
stebėtojo teisėmis.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi 
teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 4 punkto 2 dalį valstybių atstovų grupė ir mokslinis komitetas yra patariamieji 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės organai. Kad tinkamai atliktų šį vaidmenį, 
jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose vykstančiuose 
svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.
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Pakeitimas 101
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio komiteto pirmininkas turi teisę 
dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.

Or. en

Pakeitimas 102
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio komiteto pirmininkas turi teisę 
dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 4 punkto 2 dalį valstybių atstovų grupė ir mokslinis komitetas yra patariamieji 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės organai. Kad tinkamai atliktų šį vaidmenį, 
jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose vykstančiuose 
svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.

Pakeitimas 103
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 3 punkto šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valdyba priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Valdyba priima ir viešai skelbia savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina nuolatinį 
programos „Horizontas 2020“ ir 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės veiklos koordinavimą, reguliariai 
nustatydama galimą papildomumą ir 
sinergiją, įskaitant pageidautinas sutaptis, 
ir įgyvendindama oficialų koordinavimo 
procesą, kad pagal bendrąją programą ir 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės veiklą būtų nustatyti optimalūs 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų 
prioritetai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai koordinuoti pagal bendrąją programą atliekamų mokslinių tyrimų veiklą ir 
pagal JTI atliekamą veiklą, įskaitant pageidautinų sutapčių valdymą, reikalingą sinergiją ir 
papildomumą. Aišku, kad šią užduotį galėtų geriausiai atlikti Komisija, kurios vaidmuo 
valdant JTI (50 % balsų) turėtų suteikti jai pakankamų priemonių tam padaryti.

Pakeitimas 105
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto f papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paskirti ir atleisti vykdomąjį direktorių, 
pratęsti jo kadencijos trukmę, teikti jam 
gaires ir stebėti jo darbo rezultatus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 106
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) tvirtinti kvietimus teikti pasiūlymus ir, 
kai tinka, su jais susijusias pasiūlymų 
teikimo, vertinimo, atrankos, sutarties 
sudarymo ir peržiūros taisykles;

m) tvirtinti kvietimus teikti pasiūlymus;

Or. en

Pagrindimas

Mutatis mutandis turėtų būti taikomos programos „Horizontas 2020“ pateikimo, vertinimo, 
atrankos, skyrimo ir persvarstymo procedūrų taisyklės.

Pakeitimas 107
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto n papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) tvirtinti finansuoti atrinktų veiksmų 
sąrašą;

n) tvirtinti finansuoti atrinktų veiksmų 
sąrašą pagal veiksmų eilę, kurią pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo 
taisyklių 37 straipsnį sudaro 
nepriklausomų ekspertų komisija;

Or. en
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Pakeitimas 108
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto o a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) reguliariai informuoti valstybių 
atstovų grupę ir mokslinį komitetą visais 
klausimais, turinčiais reikšmę jų 
patariamajam vaidmeniui;

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybių atstovų grupė ir mokslinis komitetas galėtų atlikti savo, kaip Biologinės 
pramonės sektorių bendrosios įmonės patariamųjų organų, vaidmenį, jie turėtų gauti tinkamą 
informaciją visais reikšmingais klausimais.

Pakeitimas 109
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 2 punkto t a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) remiantis viešuoju konkursu paskirti 
nepriklausomą audito įstaigą, kuri bus 
įpareigota pateikti nuomonę pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Patariamoji institucija, kuri tvirtina sąskaitas, paskiria nepriklausomą audito įstaigą, kuri 
bus įpareigota pateikti nuomonę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį. Siekiant skaidrumo siūloma, kad šis 
paskyrimas būtų vykdomas remiantis viešu konkursu.
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Pakeitimas 110
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros. 
Kai tinka, Komisija į atrankos procedūrą 
įtraukia kitų BPS bendrosios įmonės narių 
atstovus.

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros. 
Prireikus Komisija į atrankos procedūrą 
įtraukia kitų BPS bendrosios įmonės narių 
atstovus. Europos Parlamentas turi teisę 
prieštarauti.

Or. fr

Pakeitimas 111
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atleisti vykdomąjį direktorių savo 
sprendimu gali tik valdyba, gavusi 
Komisijos, jei tinka, kartu su privačiais 
nariais pateiktą pasiūlymą. 9.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 112
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykdomasis direktorius visų pirma 4. Vykdomasis direktorius visų pirma 
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nepriklausomai atlieka tokias užduotis: atlieka tokias užduotis:

Or. fr

Pakeitimas 113
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia valdybai tvirtinti metines 
sąskaitas;

c) parengia metines sąskaitas ir teikia jas 
valdybai tvirtinti;

Or. fr

Pakeitimas 114
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto k a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) parengia mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veiklos pažangos 
metinę ataskaitą bendradarbiaudamas su 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės ryšių skyriumi;

Or. en

Pagrindimas

Patartina reguliariai skleisti daugiau ir lengviau prieinamos informacijos apie JTI pažangą ir 
veiklos rezultatus, kad JTI būtų labiau matoma ir plačioji visuomenė būtų informuojama apie 
jos laimėjimus.

Pakeitimas 115
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto m a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) organizuoja viešąjį konkursą, kuriuo 
remiantis bus paskirta nepriklausoma 
audito įstaiga, kuri bus įpareigota pateikti 
nuomonę pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 116
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 4 punkto m a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) tinkamu laiku imasi veiksmų pagal 
rekomendacijas, kurios gali būti pateiktos 
atlikus Biologinės pramonės sektorių 
bendrosios įmonės tarpinį vertinimą arba 
bet kokį kitą atitinkamą Biologinės 
pramonės sektorių bendrosios įmonės 
veiklos vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 117
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) administruoja kvietimus teikti 
pasiūlymus, kaip numatyta metų darbo 
plane, ir administruoja bei koordinuoja 
susitarimus ar sprendimus;

b) administruoja kvietimus teikti 
pasiūlymus, įskaitant nepriklausomų 
ekspertų komisijos atliekamą vertinimą, 
kaip numatyta metiniame darbo plane, ir 
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administruoja bei koordinuoja susitarimus 
ar sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 118
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalies 5 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prižiūrėti informavimo ir plataus 
dalyvavimo BĮ veikloje skatinimo sistemą, 
t. y., kvietimus teikti pasiūlymus, įskaitant 
sąsają su nacionalinio ryšių punkto 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 119
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip dešimt narių. Jis renka pirmininką iš 
savo narių.

1. Mokslinį komitetą sudaro 28 nariai, po 
vieną iš kiekvienos valstybės narės, 
skiriami atnaujinamam dvejų metų 
laikotarpiui pagal lyčių lygybės principą, 
įtvirtintą bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ 16 straipsnyje. 
Mokslinis komitetas renka pirmininką iš 
savo narių.

Or. ro

Pakeitimas 120
Claude Turmes
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Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip dešimt narių. Jis renka pirmininką iš 
savo narių.

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip dešimt narių. Jis renka pirmininką iš 
savo narių ir keturis valdybos atstovus, 
kurių bent vienas turi būti iš pilietinės 
visuomenės organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 121
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasaulinio lygio akademinės 
bendruomenės, pramonės, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, nevyriausybinių 
organizacijų ir reguliavimo institucijų 
ekspertams. Visi mokslinio komiteto nariai 
kartu turi reikiamos mokslinės 
kompetencijos ir techninės srities žinių, 
būtinų teikiant moksliškai pagrįstas 
rekomendacijas BPS bendrajai įmonei.

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasauliniu lygiu pripažintiems akademinės 
bendruomenės, pramonės, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, nevyriausybinių 
organizacijų ir reguliavimo institucijų 
ekspertams. Visi mokslinio komiteto nariai 
kartu turi reikiamos mokslinės 
kompetencijos ir techninės srities žinių, 
būtinų teikiant moksliškai pagrįstas 
rekomendacijas BPS bendrajai įmonei. 
Steigiant mokslinį komitetą siekiama 
užtikrinti lyčių lygybę, kaip numatyta 
bendrosios programos „Horizontas 
2020“ 16 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 122
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasaulinio lygio akademinės 
bendruomenės, pramonės, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, nevyriausybinių 
organizacijų ir reguliavimo institucijų 
ekspertams. Visi mokslinio komiteto nariai 
kartu turi reikiamos mokslinės 
kompetencijos ir techninės srities žinių, 
būtinų teikiant moksliškai pagrįstas 
rekomendacijas BPS bendrajai įmonei.

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasauliniu lygiu pripažintiems akademinės 
bendruomenės, mokslinių tyrimų 
organizacijos, mažųjų ir vidutinių įmonių, 
nevyriausybinių organizacijų, pilietinės 
visuomenės organizacijų ir reguliavimo 
institucijų ekspertams. Visi mokslinio 
komiteto nariai kartu turi reikiamos 
mokslinės kompetencijos ir techninės 
srities žinių, būtinų teikiant moksliškai 
pagrįstas rekomendacijas BPS bendrajai 
įmonei.

Or. en

Pakeitimas 123
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdyba nustato konkrečius mokslinio 
komiteto narių atrankos kriterijus ir tvarką 
ir paskiria jo narius. Valdyba atsižvelgia į
potencialias kandidatūras, kurias pasiūlo 
BPS valstybių atstovų grupė.

3. Valdyba nustato konkrečius mokslinio 
komiteto narių atrankos kriterijus ir tvarką 
ir paskiria jo narius iš potencialių 
kandidatūrų, kurias pasiūlo BPS valstybių 
atstovų grupė, sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 124
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto -a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) pataria dėl strateginės mokslinių 
tyrimų darbotvarkės prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 125
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pataria dėl mokslo prioritetų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti metų darbo planuose;

a) pataria dėl mokslo prioritetų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti metų darbo planuose,
įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus tekstų 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 126
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip kartą per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jo pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 127
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip kartą per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jo pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Mokslinis komitetas reguliariai gauna 
informaciją, ypač susijusią su dalyvavimu 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės finansuojamoje netiesioginėje 
veikloje, apie kiekvieno kvietimo teikti 
pasiūlymus ir kiekvieno projekto 
įgyvendinimo rezultatus, sinergiją su 
kitomis atitinkamomis Sąjungos 
programomis, Biologinės pramonės 
sektorių bendrosios įmonės biudžeto 
vykdymą ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidą ir panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 129
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Mokslinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

7. Mokslinis komitetas priima ir viešai 
skelbia savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en
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Pakeitimas 130
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent kartą per metus. Posėdžius sušaukia 
jos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja 
vykdomasis direktorius ir valdybos 
pirmininkas arba jų atstovai.

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Posėdžiuose 
dalyvauja vykdomasis direktorius ir 
valdybos pirmininkas arba jų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 131
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent kartą per metus. Posėdžius sušaukia 
jos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja 
vykdomasis direktorius ir valdybos 
pirmininkas arba jų atstovai.

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Posėdžiuose 
dalyvauja vykdomasis direktorius ir 
valdybos pirmininkas arba jų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 132
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąsajų su bendrąja programa
„Horizontas 2020“;

c) atitikties bendrajai programai
„Horizontas 2020“;



PE522.976v01-00 64/71 AM\1009063LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 133
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metų darbo planų; d) metų darbo planų, įskaitant kvietimų 
teikti pasiūlymus tekstų projektus;

Or. en

Pakeitimas 134
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tikslingumo įtraukti atitinkamą 
mokslinių tyrimų prioritetą, kurį 
įgyvendina BPS bendroji įmonė, į įprastus 
kvietimus teikti pasiūlymus pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“, 
siekiant užtikrinti naują sinergiją su 
strateginės svarbos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla;

Or. en

Pakeitimas 135
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 5 punkto 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių atstovų grupė reguliariai gauna 
informaciją, ypač susijusią su dalyvavimu 
Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės finansuojamoje netiesioginėje 
veikloje, apie kiekvieno kvietimo ir 
projekto įgyvendinimo rezultatus, 
sinergiją su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos programomis, Biologinės 
pramonės sektorių bendrosios įmonės 
biudžeto vykdymą ir mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidą ir panaudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybių atstovų grupė galėtų atlikti savo, kaip Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės patariamojo organo, vaidmenį, ji turėtų gauti tinkamą informaciją visais reikšmingais 
klausimais.

Pakeitimas 136
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių atstovų grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

6. Valstybių atstovų grupė priima ir viešai 
skelbia savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 137
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kuris nors bendrosios įmonės BPS 
narys nevykdo įsipareigojimų dėl sutarto 
finansinio įnašo, vykdomasis direktorius 
tai pažymi raštu ir nustato pagrįstą 
laikotarpį, per kurį įsipareigojimai turi 
būti įvykdyti. Jeigu per nustatytą 
laikotarpį įsipareigojimai nėra įvykdomi, 
vykdomasis direktorius sušaukia valdybos 
posėdį, kuriame sprendžiama, ar 
įsipareigojimų nevykdančio nario narystė 
turėtų būti panaikinta, ar reikėtų imtis 
kokių nors kitų priemonių, kol jis įvykdys 
įsipareigojimus. Savo įsipareigojimų 
nesilaikančiam nariui vykdomasis 
direktorius gali iškart, jį išklausius ir jam 
pritaikius pasiūlytą reguliavimo 
procedūrą, sustabdyti balsavimo teisę.

Or. fr

Pakeitimas 138
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. BPS bendroji įmonė teikia metinę 
ataskaitą Komisijai pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį.

3. BPS bendroji įmonė teikia metinę 
ataskaitą Komisijai ir biudžeto valdymo 
institucijoms.

Per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių 
metų pabaigos vykdomasis direktorius 
pateikia praeitų metų metines finansines 
ataskaitas ir balansą Audito Rūmams. 
Audito Rūmai gali atlikti patikrinimus, 
įskaitant patikrą vietoje.

Or. en
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Pakeitimas 139
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. BPS bendrosios įmonės sąskaitas tikrina 
nepriklausoma audito įstaiga, kaip 
nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

4. BPS bendrosios įmonės sąskaitas tikrina 
Audito Rūmai pagal biudžeto tvirtinimo 
procedūrą. Teismas, vykdydamas savo 
funkcijas, atsižvelgia į nepriklausomą 
auditorių, kuris įpareigotas pateikti 
nuomonę pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 140
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. BPS bendrosios įmonės sąskaitas tikrina 
nepriklausoma audito įstaiga, kaip 
nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

4. BPS bendrosios įmonės sąskaitas tikrina 
Audito Rūmai pagal Sutarties 287 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 141
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. BPS bendrosios įmonės sąskaitas tikrina 
nepriklausoma audito įstaiga, kaip 

4. BPS bendrosios įmonės sąskaitas tikrina 
Audito Rūmai.
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nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 142
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BPS bendrosios įmonės sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina. 17.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 143
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BPS bendrosios įmonės sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina. 17.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BPS bendrosios įmonės sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina.

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 145
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Audito Rūmai parengia specialiąją 
metinę ataskaitą dėl Biologinės pramonė 
sektorių bendrosios įmonės.

Or. en

Pakeitimas 146
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BPS bendrosios įmonės valdyba gali 
priimti savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti valdybos narių atstovų interesų 
konfliktų. 

2. BPS bendrosios įmonės valdyba priima
savo nariams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdybos narių atstovų interesų konflikto.

Or. en

Pakeitimas 147
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 dalies 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BPS bendrosios įmonės valdyba gali 
priimti savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti valdybos narių atstovų interesų 
konfliktų.

2. BPS bendrosios įmonės valdyba priima
savo nariams, organams ir darbuotojams 
taikomas interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo taisykles. Tose taisyklėse yra 
nuostatos, kuriomis siekiama išvengti 
valdybos narių atstovų interesų konflikto.

Or. fr

Pakeitimas 148
Claude Turmes
Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje 
apibrėžtam laikotarpiui BPS bendroji 
įmonė likviduojama.

1. Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje 
apibrėžtam laikotarpiui arba jeigu BPS 
bendroji įmonė neįrodo, kad vykdo savo 
funkcijas, bendroji įmonė likviduojama.

Or. en

Pakeitimas 149
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likviduojamos BPS bendrosios įmonės 
turtas naudojamas jos įsipareigojimams ir 
su likvidavimu susijusioms išlaidoms 
padengti. Perteklius paskirstomas 
likvidavimo metu esantiems nariams 
proporcingai pagal jų finansinį įnašą BPS 
bendrajai įmonei. Sąjungai paskirtas 

4. Likviduojant BPS bendrąją įmonę, jos 
turtas naudojamas jos įsipareigojimams 
įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms 
išlaidoms padengti. Perteklius 
paskirstomas likvidavimo metu esantiems 
nariams proporcingai pagal jų finansinį 
įnašą į BPS bendrąją įmonę. Sąjungai 
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perteklius grąžinamas į Sąjungos biudžetą. paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos 
biudžetą pagal specialiąją programą, kuri 
įgyvendinama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“.

Or. fr


