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Pakeitimas 17
Christian Ehler

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės 
naujos kartos Europos oro eismo vadybos 
sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo ir 
bendros įmonės veikla pratęsiama iki 
2024 m.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 219/2007 dėl bendrosios įmonės 
naujos kartos Europos oro eismo vadybos 
sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo ir 
bendrosios įmonės veikla pratęsiama iki 
2020 m.

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

JTI įgyvendinimo trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo trukme. Be to, sutrumpinus SESAR trukmę bendroji įmonė galėtų 
veikti su sumažintu biudžetu nekeisdama suplanuotos veiklos.

Pakeitimas 18
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../20134a (programa 
„Horizontas 2020“) tikslas – derinant 
finansavimą pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus finansavimą pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes daryti 
didesnį poveikį pagrindinėse srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali būti naudingi siekiant bendresnių 
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Sąjungos konkurencingumo tikslų, padėti 
pritraukti privačias investicijas 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. 
Tokių partnerysčių valdymas ir 
įgyvendinimas turėtų būti atviras, 
skaidrus, veiksmingas ir efektyvus ir 
sudaryti sąlygas dalyvauti įvairioms 
suinteresuotosioms šalims, vykdančioms 
veiklą savo konkrečioje srityje. Sąjunga 
galėtų dalyvauti tose partnerystėse 
mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;
_________________
4a 2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatoma Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) bendra įmonė atitinka viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kriterijus, 
nustatytus 2013 m. ... Tarybos sprendimu 
(ES) Nr. .../2013 dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama Bendroji 
programa „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.) (specialioji „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo programa);

(7) bendroji įmonė atitinka viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kriterijus, 
nustatytus pagal programą „Horizontas 
2020“ ir 2013 m. ... Tarybos sprendimu 
(ES) Nr. .../201316 (specialioji „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo programa) ir todėl 
pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms toliau 
turi būti teikiama parama pagal 
sprendime (ES) Nr. [...]/2013 nurodytas 
sąlygas;

__________________ __________________
16 OL … [H2020 SP] 16 2013 m. ... Tarybos sprendimas (ES) 

Nr. .../2013 dėl specialiosios programos, 
kuria įgyvendinama Bendroji programa 
„Horizontas 2020 (2014–2020 m.) 
(OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio paskirtų išteklių valdymo, 
Komisija turėtų naujos Sąjungos 2014–
2020 m. finansinės programos pradžioje 
Europos Parlamentui ir Tarybai pristatyti 
daugiametę bendrųjų įmonių darbo 
programą. Šioje persvarstytoje 
daugiametėje darbo programoje turėtų 
būti išsami informacija apie bendrosios 
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įmonės planuojamą veiklą, tvarkaraščius 
ir išlaidas iki 2020 m. ir vėliau;

Or. en

Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) bendros įmonės, kaip pagal 
Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/200218 185 straipsnį įsteigtos 
Bendrijos įstaigos, veikla parodė, kad 
dabartiniai veiklos pagrindai yra 
pakankamai lankstūs ir pritaikyti prie 
bendros įmonės poreikių. Bendra įmonė 
SESAR turėtų veikti pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių19 208 straipsnį, kuriuo 
pakeistas Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnis, ir turėtų 
priimti finansines taisykles, kurios negali 
nukrypti nuo finansinio pagrindų 
reglamento, nebent tai būtina dėl 
konkrečių poreikių ir iš anksto gautas 
Komisijos sutikimas;

(11) bendrosios įmonės, kaip pagal 
Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/200218 185 straipsnį įsteigtos 
Bendrijos įstaigos, veikla parodė, kad 
dabartiniai veiklos pagrindai yra 
pakankamai lankstūs ir pritaikyti prie 
bendrosios įmonės poreikių. Bendroji
įmonė SESAR turėtų veikti pagal 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių19 208 straipsnį, kuriuo 
pakeistas Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnis, ir turėtų 
priimti finansines taisykles, kurios negali 
nukrypti nuo finansinio pagrindų 
reglamento;

__________________ __________________
18 OL L 248, 2002 6 19, p. 1. 18 OL L 248, 2002 6 19, p. 1.
19 OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96. 19 OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96.

Or. ro

Pakeitimas 22
Maria Da Graça Carvalho

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

(12a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ siekį labiau 
supaprastinti ir suderinti Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
sistemą, bendrosios įmonės turėtų padėti 
sukurti paprastus valdymo modelius ir 
išvengti taisyklių rinkinių, kurie skirtųsi 
nuo programos „Horizontas 2020“;

Or. en

Pakeitimas 23
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) nedarant poveikio 7 straipsnyje 
nurodytam tarpiniam vertinimui ir 
laikantis programos „Horizontas 2020“, 
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

Pagrindimas

Šios nuorodos reikia siekiant atsižvelgti į galutinį derybų dėl programos „Horizontas 2020“ 
rezultatą. Ja perteikiamas kitas svarbus aspektas, kurį Europos Parlamentui pavyko įtraukti į 
Reglamento „Horizontas 2020“ 32 straipsnį.

Pakeitimas 24
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) 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 vienu metu nebūtų taikomi 
skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviai ir 
Sąjungos organizacijos ateityje nepatirtų 
susijusios papildomos administracinės
naštos;

Or. en

Pakeitimas 25
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) tinkamai atsižvelgus į numatomą 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sinergiją, taip pat į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
finansavimo programas, visos Sąjungos 
regionai turėtų būti skatinami iniciatyviai 
prisidėti prie 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 SESAR veiklos poveikis ir jos 
galimybė kurti darbo vietas bei skatinti 
augimą regionų lygmeniu;



AM\1009067LT.doc 9/22 PE522.979v01-00

LT

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 26
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) atsižvelgiant į nuolatinių inovacijų 
svarbą Europos Sąjungos transporto 
sektoriaus konkurencingumui ir 
atitinkamai didelį šios srities jungtinių 
technologijų iniciatyvų skaičių, 
pažangaus, ekologiško ir integruoto 
transporto uždaviniui, įtrauktam į 
programos „Horizontas 2020“ 
visuomeninius uždavinius, skirti 
asignavimai turėtų būti išsamiai įvertinti 
pagal biudžetą ir galbūt padidinti pagal 
Reglamento „Horizontas 2020“ 32 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tris JTI numatoma finansuoti pagal transporto uždavinį (SESAR, „Švarus dangus 2“ 
ir turbūt „Shift2Rail“), šio uždavinio biudžetas atrodo ypač apribotas, o tai gali turėti 
neigiamos įtakos šios srities bendradarbiavimo moksliniams tyrimams. Todėl pranešėjas itin
rekomenduoja peržiūrėti transporto uždavinio biudžetą vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą.

Pakeitimas 27
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra įmonė baigia savo veiklą 2024 m.
gruodžio 31 d.;

Bendroji įmonė baigia savo veiklą 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

JTI įgyvendinimo trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo trukme. Be to, sutrumpinus SESAR trukmę bendroji įmonė galėtų 
veikti su sumažintu biudžetu nekeisdama suplanuotos veiklos.

Pakeitimas 28
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įterpiamas šis straipsnis:
„1a straipsnis
Veiklos apimtis
1. Kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nurodyti 
uždaviniai, mokslinių tyrimų programa 
SESAR gali būti finansuojama mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikla, apimanti 6–6 
technologinio pasirengimo lygmenis.
2. Jei SESAR mokslinių tyrimų 
programoje būtų numatyta inovacijų 
veikla, apimanti 7–8 technologinio 
pasirengimo lygmenis, netiesioginių 
veiksmų finansavimo normos turi būti 
sumažintos pagal Dalyvavimo taisyklių 28 
straipsnį.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama paaiškinti bendrosios įmonės SESAR veiklos apimtis, ypač dėl 
susijusių technologinio pasirengimo lygmenų, kuriuos apima jos mokslinių tyrimų programa. 
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 29
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
COM(2013) 0503
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR21

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų Bendrajai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR21

(įskaitant Europos laisvosios prekybos 
asociacijos (ELPA) valstybių narių 
įnašus), mokamas iš biudžeto asignavimų, 
skirtų Bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.).

Komisija gali nesutikti su Bendrijos įnašo 
panaudojimu, jei ji mano, kad toks 
panaudojimas prieštarauja pirmoje 
pastraipoje minėtų Bendrijos programų 
principams arba finansiniam 
reglamentui, arba yra žalingas Sąjungos 
interesams. Jei Komisija išreiškia tokį 
nesutikimą, bendroji įmonė negali 
panaudoti Bendrijos įnašo tais tikslais.

__________________ __________________
21 Orientacinė suma dabartinėmis 
kainomis. Suma priklausys nuo to, kokią 
suderintą ir galutinėje finansinės teisės akto 
pažymos redakcijoje biudžeto valdymo 
institucijos patvirtintą sumą Mobilumo ir 
transporto generalinis direktoratas gaus 

21 Orientacinė suma dabartinėmis 
kainomis. Suma priklausys nuo to, kokią 
suderintą ir galutinėje finansinės teisės akto 
pažymos redakcijoje biudžeto valdymo 
institucijos patvirtintą sumą Mobilumo ir 
transporto generalinis direktoratas gaus 
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temai „Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

temai „Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis patikslinamas, taip pat pridedama anksčiau nepagrįstai panaikinta trečia 
pastraipa.

Pakeitimas 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR21

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų Bendrajai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 525 mln. EUR21

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų Bendrajai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

__________________ __________________
21 Orientacinė suma dabartinėmis 
kainomis. Suma priklausys nuo to, kokią 
suderintą ir galutinėje finansinės teisės akto 
pažymos redakcijoje biudžeto valdymo 
institucijos patvirtintą sumą Mobilumo ir 
transporto generalinis direktoratas gaus 
temai „Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

21 Orientacinė suma dabartinėmis kainomis. 
Suma priklausys nuo to, kokią suderintą ir 
galutinėje finansinės teisės akto pažymos 
redakcijoje biudžeto valdymo institucijos 
patvirtintą sumą Mobilumo ir transporto 
generalinis direktoratas gaus temai 
„Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad DFP apskritai sumažintas programai „Horizontas 2020“ skirtas 
finansavimo paketas, bendrosios įmonės SESAR biudžetas turėtų būti sumažintas 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 
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siūloma 4 metais trumpinti SESAR veikimo laiką.

Pakeitimas 31
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
4 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrai įmonei taikomas finansines 
taisykles priima administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Komisija. Jose 
nenukrypstama nuo finansinio pagrindų 
reglamento, nebent to reikėtų dėl bendros 
įmonės veiklos, o Komisija būtų iš anksto 
davusi sutikimą.

Bendrajai įmonei taikytinas finansines 
taisykles priima administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Komisija. Jose 
nenukrypstama nuo finansinio pagrindų 
reglamento.

Or. ro

Pakeitimas 32
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
4 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama. b) 2 dalis keičiama taip:

Bendroji įmonė laisvai organizuoja savo 
vidaus audito pajėgumus.

Or. fr

Pakeitimas 33
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas trejus metus nuo bendros įmonės 
veiklos pradžios ir praėjus 6 mėnesiams po 
bendros įmonės likvidavimo, Komisija 
atlieka šio reglamento įgyvendinimo, 
bendros įmonės pasiektų rezultatų ir darbo 
metodų bei bendros įmonės bendros 
finansinės padėties įvertinimus. Komisija 
pateikia tų įvertinimų rezultatus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

1. Sąjungos naujos 2014–2020 m. 
finansinės programos pradžioje Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
persvarstytą daugiametę darbo programą.

2. Kas dvejus metus nuo bendrosios
įmonės veiklos pradžios ir praėjus 6 
mėnesiams po bendrosios įmonės 
likvidavimo, Komisija atlieka šio 
reglamento įgyvendinimo, bendrosios
įmonės pasiektų rezultatų ir darbo metodų 
bei bendrosios įmonės bendros finansinės 
padėties įvertinimus. Komisija pateikia tų 
įvertinimų rezultatus Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 34
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas trejus metus nuo bendros įmonės 
veiklos pradžios ir praėjus 6 mėnesiams po 
bendros įmonės likvidavimo, Komisija 
atlieka šio reglamento įgyvendinimo, 
bendros įmonės pasiektų rezultatų ir darbo 
metodų bei bendros įmonės bendros 
finansinės padėties įvertinimus. Komisija 

1. Kas trejus metus nuo bendrosios įmonės 
veiklos pradžios ir praėjus 6 mėnesiams po 
bendrosios įmonės likvidavimo, Komisija 
atlieka šio reglamento įgyvendinimo, 
bendrosios įmonės pasiektų rezultatų ir 
darbo metodų bei bendrosios įmonės 
bendros finansinės padėties įvertinimus. 
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pateikia tų įvertinimų rezultatus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Komisija pateikia tų įvertinimų rezultatus 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 2017 m. 
bendrosios įmonės SESAR vertinimas turi 
būti įtrauktas į tarpinį programos 
„Horizontas 2020“ vertinimą ir turi būti 
pateikiamas kartu su juo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Reglamento „Horizontas 2020“ 32 straipsnio pakeitimus, kuriuose 
JTI aiškiai paminėtos kaip įtrauktos į tarpinį programos „Horizontas 2020“ vertinimą ir 
vykdomos tik atlikus šį vertinimą.

Pakeitimas 35
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipa 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis papildomas šia dalimi:
2. Bendrosios įmonės biudžetas gali būti 
persvarstytas atliekant laikotarpio vidurio 
peržiūrą.

Or. en

(žr. 9 pakeitimą.)

Pagrindimas

Priklausomai nuo tarpinio vertinimo rezultato ir tinkamai atsižvelgiant į visus kitus 
reikšmingus veiksnius, bendrosios įmonės SESAR pagrindiniame teisės akte reikėtų numatyti 
galimybę padidinti bendrosios įmonės SESAR biudžetą. Paprastai tokią JTI biudžeto 
peržiūros galimybę atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą reikėtų įtraukti į atitinkamus kitų 
bendrųjų įmonių pagrindinius teisės aktus.

Pakeitimas 36
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
1. Bendrosios įmonės finansuojamiems 
netiesioginiams veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] ir 
jo įgyvendinimui svarbūs Komisijos 
sprendimai. Laikantis to reglamento,
bendroji įmonė laikoma finansuojančiąja 
įstaiga ir teikia finansinę paramą 
netiesioginiams veiksmams, kaip nurodyta 
priede pateiktų įstatų 1 punkte.
2. Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 dalyje ir 128 
straipsnio 1 dalyje, taip pat įstatų 19 
straipsnyje išdėstytus skaidrumo ir 
nediskriminavimo principus, bendrosios 
įmonės organizuojami kvietimai teikti 
paraiškas skelbiami internetiniame 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių 
portale.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kokios taikomos programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo 
taisyklės ir įgyvendinimo aktai. Per trišalį dialogą dėl programos „Horizontas 2020“ 
susitarta skatinti didesnį visų pagal programą „Horizontas 2020“ galimų kvietimų teikti 
paraiškas suderinimą. Šiuo tikslu Komisija pažadėjo remti JTI organizuojamų kvietimų teikti 
paraiškas ir kvietimų pareikšti susidomėjimą skelbimą programos „Horizontas 2020“ dalyvių 
portale. Visi jie sutiko su šiuo metodu. Pakeitimu siekiama paversti savarankišką 
įsipareigojimą teisiniu reikalavimu, užtikrinant paprastą ir prieinamą informacijos pateikimą 
pareiškėjams.

Pakeitimas 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. sausio 1 d. pareigas ėjusio 
vykdomojo direktoriaus įgaliojimai 
netenka galios ne vėliau kaip 2016 m. 
gruodžio 31 d. Jei tie įgaliojimai netektų 
galios arba jei į 2009 m. sausio 1 d. 
pareigas ėjusio vykdomojo direktoriaus 
pareigas būtų skiriamas kitas asmuo, pagal 
Reglamento (EB) Nr. 219/2007 priedo 7 
straipsnio 2 dalį pradedama taikyti nauja 
vykdomojo direktoriaus paskyrimo 
procedūra.

2009 m. sausio 1 d. pareigas ėjusio 
vykdomojo direktoriaus įgaliojimai nustoja 
galioti ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 
31 d. Tiems įgaliojimams nustojus galioti 
arba pakeitus nuo 2009 m. sausio 1 d. 
pareigas ėjusį vykdomąjį direktorių, pagal 
Reglamento (EB) Nr. 219/2007 priedo 7 
straipsnio 2 dalį pradedama taikyti nauja 
vykdomojo direktoriaus paskyrimo 
procedūra.

Or. ro

Pakeitimas 38
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros įmonės narių, kurie 2014 m. 
sausio 1 d. nėra prisidėję prie bendros 
įmonės darbo programos, susijusios su 
2014–2020 m. Sąjungos finansine 
programa, išlaidų nei nepiniginiais, nei 
piniginiais įnašais, narystė nutrūksta 
2016 m. gruodžio 31 d.

Bendrosios įmonės narių, kurie 2014 m. 
sausio 1 d. nėra prisidėję prie bendrosios
įmonės darbo programos, susijusios su 
2014–2020 m. Sąjungos finansine 
programa, išlaidų nei nepiniginiais, nei 
piniginiais įnašais, narystė nutrūksta 
2014 m. gruodžio 31 d.

Or. ro

Pakeitimas 39
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jo konsoliduota
versija pateikiama kartu su reglamentu, 
kuris juo iš dalies keičiamas, tris 
mėnesius nuo ji įsigaliojimo.

Or. fr

Pakeitimas 40
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 5 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiamas šis punktas:
ma) tvirtinti finansuoti atrinktų paraiškų 
sąrašą pagal paraiškų eilę, kurią pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo 
taisyklių 40 straipsnį sudaro 
nepriklausomų ekspertų komisija;

Or. en

Pakeitimas 41
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

administracinė valdyba susirenka bent tris 
kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai 
šaukiami trečdalio administracinės 

administracinė valdyba renkasi bent tris 
kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai 
šaukiami trečdalio administracinės 
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valdybos narių, atstovaujančių ne mažiau 
kaip 30 % visų balsų, prašymu, Komisijos
prašymu arba vykdomojo direktoriaus 
prašymu;

valdybos narių, atstovaujančių ne mažiau 
kaip 30 % visų balsų, prašymu, Sąjungos
prašymu arba vykdomojo direktoriaus 
prašymu;

Or. ro

Pakeitimas 42
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendros įmonės arba administracinės 
valdybos nariams ir bendros įmonės 
darbuotojams draudžiama dalyvauti 
bendros įmonės finansinės paramos 
rengimo, vertinimo ir teikimo 
procedūrose, ypač jei jiems priklauso 
įstaigos, dalyvaujančios konkursuose arba 
kvietimuose teikti paraiškas, jei jie 
tokioms įstaigoms atstovauja arba yra 
sudarę su jomis susitarimus.“

1. Gavusi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymą, administracinė valdyba priima 
taisykles dėl interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo.

1a. 1 dalyje nurodytose taisyklėse bent 
jau:
a) nustatomi administracinės valdybos 
nariams, vykdomajam direktoriui, 
bendrosios įmonės nariams ir 
darbuotojams taikomi reikalavimai, susiję 
su įsipareigojimų deklaravimu ir 
patvirtinimu, kad jie neturi (arba turi) 
kokiu nors interesų, kurie galėtų pakenkti 
jų nepriklausomumui;
b) reikalaujama, kad a punkte nurodytos 
susijusių asmenų deklaracijos būtų 
tikslios ir pilnai užpildytos, pateiktos 
raštu, jiems pradedant eiti savo pareigas 
arba atnaujintos, pasikeitus asmeninėms 
aplinkybėms;
c) nustatomi aiškūs ir objektyvūs 
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deklaracijų, pateiktų pagal a punktą, 
vertinimo kriterijai, užtikrinamas 
nuoseklus tų kriterijų taikymas ir 
numatoma nuostata dėl bet kokios tokios 
deklaracijos patikrinimo iškilus su ja 
susijusių klausimų;
d) nustatoma procedūra, skirta užtikrinti, 
kad bet koks asmuo, kuriam priklauso 
tokios įstaigos, kurios yra potencialios 
kandidatės dalyvauti kvietimuose teikti 
paraiškas arba su kuriomis yra sudaręs su 
jomis partnerystės susitarimus, arba 
atstovauja tokias įstaigas arba yra 
nustatyta kitų galimų interesų konfliktų, 
nedalyvautų rengiant, vertinant arba 
skiriant procedūras dėl kvietimų teikti 
paraiškas viešajam konkursui;
f) siūloma savanoriška vykdomojo 
direktoriaus, visų bendrosios įmonės 
darbuotojų ir administracinės valdybos 
narių mokymo interesų konfliktų tema 
programa;

Or. en

Pagrindimas

Pradiniai pranešėjo pasiūlymai pasirodė neproporcingi, todėl buvo atitinkamai pakeisti.

Pakeitimas 43
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 7 straipsnio 5 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 7 straipsnio 5 dalyje įrašomas šis 
punktas:
ha) deramu laiku atsižvelgti į visas 
rekomendacijas, pateiktas tarpiniame 
bendrosios įmonės vertinime ar bet 
kuriame kitame susijusiame SESAR 



AM\1009067LT.doc 21/22 PE522.979v01-00

LT

veiklos vertinime;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pakankamą oficialiai numatytų vertinimų poveikį ir pagerinti bendrosios 
įmonės kokybės valdymą, vykdomasis direktorius turėtų būti atsakingas už visų atitinkamų 
rekomendacijų įgyvendinimą.

Pakeitimas 44
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis 
pakeičiama taip:

7. 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Or. en

Pakeitimas 45
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais finansiniais pagrindais ir geros 
vadybos ir atskaitomybės principais 
bendra įmonė parengia savo darbo 
programą, kurioje nurodomi aiškūs 
įsipareigojimai ir pagrindiniai etapai. Ją 
sudaro:

1. Remdamasi 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais finansiniais pagrindais ir geros 
vadybos ir atskaitomybės principais 
bendroji įmonė parengia savo darbo 
programą, kurioje nurodomi aiškūs 
įsipareigojimai ir pagrindiniai etapai. Ją 
sudaro:

a) persvarstyta daugiametė darbo 
programa, padalyta į dvidešimt keturių 
mėnesių laikotarpius, kurioje būtų 
apibrėžta bendrosios įmonės veikla, 
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tvarkaraštis ir išlaidos iki 2020 m. ir 
vėliau; 
b) kiekvieniems metams nustatytos 
metinės darbo programos, kuriose 
apibrėžiama bendrosios įmonės tų metų 
veikla, tvarkaraštis ir išlaidos.

Or. en


