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Predlog spremembe 17
Christian Ehler

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA SVETA UREDBA SVETA
o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o 
ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj 
nove generacije evropskega sistema 
upravljanja zračnega prometa (SESAR) v 
zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega 
podjetja do leta 2024

o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o 
ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj 
nove generacije evropskega sistema 
upravljanja zračnega prometa (SESAR) v 
zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega 
podjetja do leta 2020

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. en

Obrazložitev

Trajanje skupnih tehnoloških pobud bi bilo treba uskladiti s trajanjem programa Obzorje 
2020 in prihodnjih okvirnih programov. Poleg tega skrajšanje časovnega okvira za SESAR 
skupnemu podjetju omogoča, da težave z omejenim proračunom rešuje brez spreminjanja 
načrtovanih dejavnosti.

Predlog spremembe 18
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Cilj Uredbe (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta4a

(Obzorje 2020) je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev iz programa Obzorje 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
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Unije na področju konkurenčnosti, 
pritegnile zasebne naložbe in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala temeljiti na 
dolgoročni zavezanosti, ki vključuje 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
nositi bi morala odgovornost za dosego 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja 
in inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo potekati na odprt, 
pregleden, učinkovit in uspešen način, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu deležnikov, dejavnih na 
posameznih področjih teh partnerstev. 
Unija lahko v navedenih partnerstvih 
sodeluje s finančnimi prispevki za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi 
člena 187 Pogodbe v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES.
_________________
4a Uredba (EU) št. .../2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in 
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL 
L...).

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede skupnih tehnoloških pobud in njihovega zaželenega doprinosa.

Predlog spremembe 19
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Skupno podjetje izpolnjuje merila za 
javno-zasebna partnerstva, vzpostavljena v 

(7) Skupno podjetje izpolnjuje merila za 
javno-zasebna partnerstva, vzpostavljena v 
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skladu s Sklepom Sveta (EU) št…/2013 z 
dne ... 2013 o uvedbi posebnega programa 
za izvajanje programa Obzorje 2020 
(2014–2020)16 (posebni program Obzorje 
2020).

skladu s programom Obzorje 2020 in
Sklepom Sveta (EU) št…/201316 (posebni 
program Obzorje 2020), zato bi bilo treba 
skupnim podjetjem, ustanovljenim na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES, 
zagotoviti dodatno podporo v skladu s 
pogoji, določenimi v Sklepu (EU) 
št. [...]/2013.

__________________ __________________
16 UL... [O2020 PP]. 16 Sklep Sveta (EU) št. …/2013 z dne … 

2013 o posebnem programu za izvajanje 
Obzorja 2020 (2014–2020) (UL L ...)

Or. en

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba ne samo posebni program, ampak tudi okvirni program, ki je pomemben 
za prikaz skladnosti s členom 19 okvirnega programa in načeli v njem.

Predlog spremembe 20
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Da bi povečali preglednost in 
izboljšali upravljanje dodeljenih sredstev, 
bi morala Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu ob začetku novega 
finančnega okvira Unije za obdobje 2014–
2020 predložiti večletni program dela za 
skupno podjetje. Ta revidirani večletni 
program dela bi moral vsebovati podrobne 
informacije o vseh načrtovanih 
dejavnostih, časovnem razporedu in 
stroških skupnega podjetja do leta 2020 in 
kasneje.

Or. en
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Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Izkušnje, pridobljene z delovanjem 
skupnega podjetja kot organa Unije iz 
člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 
1605/200218, kažejo, da je sedanji okvir 
dovolj prožen in prilagojen potrebam 
skupnega podjetja. Skupno podjetje 
SESAR bi moralo delovati v skladu 
členom 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije19, ki je nadomestil člen 185 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, in bi 
moralo sprejeti finančna pravila, ki ne bi 
smela odstopati od okvirne finančne 
uredbe, razen v primeru njegovih 
posebnih potreb in s predhodnim 
soglasjem Komisije.

(11) Izkušnje, pridobljene z delovanjem 
skupnega podjetja kot organa Unije iz 
člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 
1605/200218, kažejo, da je sedanji okvir 
dovolj prožen in prilagojen potrebam 
skupnega podjetja. Skupno podjetje 
SESAR bi moralo delovati v skladu 
členom 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije19, ki je nadomestil člen 185 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, in bi 
moralo sprejeti finančna pravila, ki ne bi 
smela odstopati od okvirne finančne 
uredbe.

__________________ __________________
18 UL L 248, 19.6.2002, str. 1. 18 UL L 248, 19.6.2002, str. 1.
19 UL L 298, 26.10.2012, str. 1–96. 19 UL L 298, 26.10.2012, str. 1–96.

Or. ro

Predlog spremembe 22
Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za uresničitev splošnega cilja 
programa Obzorje 2020, ki je poenostaviti 
in uskladiti evropsko financiranje 
raziskav in inovacij, bi skupna podjetja 
morala oblikovati preproste modele 
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upravljanja in se izogibati uporabi 
sklopov pravil, ki se razlikujejo od pravil 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 23
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Brez poseganja v vmesno oceno iz 
člena 7 in v skladu s členom 32 uredbe o 
programu Obzorje 2020 bi skupne 
tehnološke pobude, kot poseben 
instrument financiranja programa 
Obzorje 2020, morale biti predmet 
poglobljene vmesne ocene, ki bi med 
drugim morala vključevati analizo 
odprtosti, preglednosti in učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta navedba je potrebna za upoštevanje končnega izida pogajanj o programu Obzorje 2020. 
Vpliva na drug pomemben vidik, ki ga je Parlamentu uspelo vključiti v člen 32 uredbe o 
programu Obzorje 2020.

Predlog spremembe 24
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Za uresničitev splošnega cilja 
programa Obzorje 2020, ki je poenostaviti 
in uskladiti financiranje raziskav in 
inovacij na evropski ravni, bi bilo treba 
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trajanje vseh javno-zasebnih partnerstev, 
ki se financirajo v okviru programa 
Obzorje 2020, uskladiti s trajanjem 
okvirnega programa, da se v prihodnje 
preprečita vzporedna uporaba dveh 
različnih sklopov pravil in s tem povezano 
dodatno upravno breme za udeležence in 
organe Unije.

Or. en

Predlog spremembe 25
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13c) Ob ustreznem upoštevanju 
pričakovanih sinergij med programom 
Obzorje 2020 in strukturnimi skladi, pa 
tudi ustreznimi nacionalnimi in 
regionalnimi programi financiranja 
raziskav in razvoja, bi bilo treba regije po 
vsej Uniji spodbujati, naj dejavno 
prispevajo k dejavnostim skupnega 
podjetja, na primer s finančnim 
podpiranjem ustrezne raziskovalne 
infrastrukture, pripravo predlogov, 
uporabo rezultatov raziskav ali dejavnosti 
mreženja ustreznih akterjev, da se 
povečata regionalni učinek dejavnosti 
SESAR in njihov potencial za ustvarjanje 
delovnih mest in rasti na regionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament si je uspešno prizadeval za nov člen v okvirni uredbi o programu Obzorje 
2020, ki izrecno zahteva boljše sinergije med programom obzorje 2020 in Strukturnimi skladi. 
Skupne tehnološke pobude v tem smislu ne bi smele biti izjema. Regije bi bilo treba 
spodbujati, naj prispevajo k njihovim dejavnostim, zlasti zaradi njihovega velikega potenciala 
za krepitev regionalnih grozdov.
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Predlog spremembe 26
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13d) Glede na pomen stalnih inovacij za 
konkurenčnost evropskega prevoznega 
sektorja in temu ustrezno veliko število 
skupnih tehnoloških pobud na tem 
področju bi bilo treba odobritve, dodeljene 
izzivu pametnega, zelenega in 
integriranega prevoza v okviru družbenih 
izzivov programa Obzorje 2020, temeljito 
oceniti z vidika proračuna in jih po 
možnosti povečati v skladu z vmesno 
oceno iz člena 32 uredbe o programu 
Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

V okviru izziva prevoza naj bi se financirale tri skupne tehnološke pobude: SESAR, Čisto nebo 
2 in po vsej verjetnosti tudi Shift2Rail, zato je proračun tega izziva videti posebej obremenjen, 
kar ima lahko negativne posledice za skupne raziskave na tem področju. Poročevalka zato 
odločno priporoča, da se v okviru vmesne ocene opravi proračunski pregled izziva prevoza.

Predlog spremembe 27
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno podjetje preneha delovati 31. 
decembra 2024.“

Skupno podjetje preneha delovati 31. 
decembra 2020.“

Or. en
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Obrazložitev

Trajanje skupnih tehnoloških pobud bi bilo treba uskladiti s trajanjem programa Obzorje 
2020 in prihodnjih okvirnih programov. Poleg tega skrajšanje časovnega okvira za SESAR 
skupnemu podjetju omogoča, da težave z omejenim proračunom rešuje brez spreminjanja 
načrtovanih dejavnosti.

Predlog spremembe 28
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 1a
Obseg dejavnosti
1. Raziskovalni program SESAR lahko za 
uresničitev nalog iz člena 1 financira 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki 
zajemajo ravni tehnološke pripravljenosti 
od 2 do 6.
2. Če raziskovalni program SESAR 
predvideva inovacijske dejavnosti, ki 
zajemajo ravni tehnološke pripravljenosti 
od 7 do 8, se stopnje financiranja za 
posredne ukrepe zmanjšajo v skladu s 
členom 28 pravil za sodelovanje.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega člena je pojasniti obseg dejavnosti skupnega podjetja SESAR, zlasti kar zadeva 
ustrezne ravni tehnološke pripravljenosti, ki jih pokriva njegov raziskovalni program. Pravila 
za sodelovanje prav tako pozivajo k večjemu upoštevanju koncepta ravni tehnološke 
pripravljenosti pri določanju stopenj financiranja, kar je povzeto v tem členu z vidika stopenj 
financiranja, ki se uporabljajo za posredne ukrepe.
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Predlog spremembe 29
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
COM(2013)0503
Člen 4 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020 znaša 600 milijonov EUR21 (vključno 
s prispevkom Efte), ki se izplača iz 
proračunskih sredstev, dodeljenih 
okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).“

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020, znaša 600 milijonov EUR21,
vključno s prispevki držav članic 
Evropskega združenja za prosto trgovino 
(Efta), in se izplača iz proračunskih 
sredstev, dodeljenih okvirnemu programu 
za raziskave in inovacije Obzorje 2020
(2014–2020).

Komisija lahko nasprotuje uporabi 
prispevka Skupnosti za namene, ki so po 
njenem mnenju v nasprotju z načeli 
programov Skupnosti, navedenimi v 
prvem pododstavku, ali z njeno finančno 
uredbo oziroma škodujejo interesom 
Unije. V primeru nasprotovanja Komisije 
skupno podjetje prispevka Skupnosti ne 
more uporabiti za te namene.“

__________________ __________________
21 Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

21 Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

Or. fr

Obrazložitev

Dodana sta redakcijsko pojasnilo in nekdanji tretji pododstavek, ki je bil brez razloga črtan.

Predlog spremembe 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 4 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020 znaša 600 milijonov EUR21 (vključno 
s prispevkom Efte), ki se izplača iz 
proračunskih sredstev, dodeljenih 
okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).“

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020, znaša 525 milijonov EUR21

(vključno s prispevkom Efte) in se izplača 
iz proračunskih sredstev, dodeljenih 
okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).“

__________________ __________________
21 Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

21 Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

Or. en

Obrazložitev

Proračun za skupno podjetje SESAR bi bilo treba zmanjšati za 12,5 % zaradi splošnega 
zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 v okviru večletnega finančnega okvira, da se 
ne ogrozi občutljivo ravnovesje financiranja za skupne raziskave na področju prometa na eni 
strani in financiranja za skupne tehnološke pobude na drugi strani. Enako zmanjšanje bi se 
moralo uporabiti za ostale skupne tehnološke pobude. Hkrati bi bilo treba za štiri leta 
skrajšati trajanje SESAR.

Predlog spremembe 31
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 4a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna pravila, ki se uporabljajo za 
skupno podjetje, sprejme upravni odbor po 
posvetovanju s Komisijo. Pravila ne smejo 
odstopati od okvirne finančne uredbe, 
razen če se to posebej zahteva za 
delovanje skupnega podjetja in ga je 
Komisija predhodno odobrila.“

Finančna pravila, ki se uporabljajo za 
skupno podjetje, sprejme upravni odbor po 
posvetovanju s Komisijo. Pravila ne smejo 
odstopati od okvirne finančne uredbe.

Or. ro

Predlog spremembe 32
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 4a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 2 se črta. (b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„Skupno podjetje lahko prosto organizira 
lastne notranje revizijske zmogljivosti.“

Or. fr

Predlog spremembe 33
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija vsaka tri leta od začetka 
dejavnosti skupnega podjetja (31. 12. 2017 
in 31. 12. 2020) in 6 mesecev po 
prenehanju delovanja skupnega podjetja 
ovrednoti izvajanje te uredbe, rezultate, ki 

1. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu ob začetku novega finančnega 
okvira Unije za obdobje 2014–2020 
predloži revidirani večletni program dela.
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jih je doseglo skupno podjetje, in njegove 
metode dela ter splošno finančno stanje 
skupnega podjetja. Komisija rezultate 
navedenih vrednotenj predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.“

2. Komisija vsaki dve leti od začetka 
dejavnosti skupnega podjetja (31. 12. 2017 
in 31. 12. 2020) in 6 mesecev po 
prenehanju delovanja skupnega podjetja 
ovrednoti izvajanje te uredbe, rezultate, ki 
jih je doseglo skupno podjetje, in njegove 
metode dela ter splošno finančno stanje 
skupnega podjetja. Komisija rezultate 
navedenih vrednotenj predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.“

Or. en

Predlog spremembe 34
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija vsaka tri leta od začetka 
dejavnosti skupnega podjetja (31. 12. 2017 
in 31. 12. 2020) in 6 mesecev po 
prenehanju delovanja skupnega podjetja 
ovrednoti izvajanje te uredbe, rezultate, ki 
jih je doseglo skupno podjetje, in njegove 
metode dela ter splošno finančno stanje 
skupnega podjetja. Komisija rezultate 
navedenih vrednotenj predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.“

1. „Komisija vsaka tri leta od začetka 
dejavnosti skupnega podjetja (31. 12. 2017 
in 31. 12. 2020) in 6 mesecev po 
prenehanju delovanja skupnega podjetja 
ovrednoti izvajanje te uredbe, rezultate, ki 
jih je doseglo skupno podjetje, in njegove 
metode dela ter splošno finančno stanje 
skupnega podjetja. Komisija rezultate 
navedenih vrednotenj predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Vrednotenje 
skupnega podjetja SESAR iz leta 2017 je 
del vmesne ocene programa Obzorje 2020 
in se predloži skupaj z njo.“

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža spremembe člena 32 uredbe o programu Obzorje 2020, kjer so 
skupne tehnološke pobude jasno omenjene kot del in predmet vmesne ocene programa 
Obzorje 2020.

Predlog spremembe 35
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 7 se doda naslednji odstavek:
„2. V okviru vmesnega pregleda se lahko 
opravi pregled proračuna skupnega 
podjetja.“

Or. en

(Glej predlog spremembe 9.)

Obrazložitev

Glede na rezultat vmesne ocene in ob ustreznem upoštevanju vseh drugih pomembnih 
dejavnikov bi bilo treba v temeljni pravni akt za SESAR vključiti možnost prilagoditve 
proračuna za ta program. Omembo možnosti pregleda proračuna med vmesnim pregledom bi 
bilo treba na splošno vključiti tudi v temeljne akte drugih skupnih podjetij.

Predlog spremembe 36
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
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1. Za posredne ukrepe, ki jih financira 
skupno podjetje, se uporabljajo Uredba 
(EU) št. […] [pravila za sodelovanje v 
programu Obzorje 2020 in razširjanje 
njegovih rezultatov] in sklepi Komisije, ki 
zadevajo njeno izvajanje. V skladu z 
navedeno uredbo se skupno podjetje šteje 
za organ financiranja in zagotavlja 
finančno podporo posrednim ukrepom, 
kot je določeno v določbi 1 Statuta iz 
Priloge.
2. V skladu z načeloma preglednosti in 
nediskriminacije, kot sta opredeljeni v 
členih 60(1) in 128(1) Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 ter členu 19 
Statuta, so razpisi za zbiranje predlogov, 
ki jih organizira skupno podjetje, 
objavljeni na spletnem portalu za 
udeležence programa Obzorje 2020.“

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi želeli pojasniti, da se uporabljajo pravila za sodelovanje v 
programu Obzorje 2020 in izvedbeni akti. Med tristranskimi pogajanji o programu 
Obzorje 2020 je bil dosežen dogovor, da je treba spodbujati večjo usklajenost vseh razpisnih 
možnosti, ki se financirajo iz programa Obzorje 2020. Komisija je obljubila, da bo v ta namen 
spodbujala objavo razpisov za zbiranje predlogov in pozivov za prijavo interesa, ki se 
organizirajo v okviru skupnih tehnoloških pobud, na portalu za udeležence programa 
Obzorje 2020. Vsi so se strinjali z uporabo tega pristopa. Namen tega predloga spremembe je 
spremeniti to prostovoljno zavezo v pravno zahtevo, da se prosilcem zagotovijo preproste in 
dostopne informacije.

Predlog spremembe 37
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mandat izvršnega direktorja na položaju 1. 
januarja 2009 se izteče najpozneje 31. 
decembra 2016. Po izteku navedenega 
mandata ali nadomestitvi izvršnega 

Mandat izvršnega direktorja na položaju 1. 
januarja 2009 se izteče najpozneje 31. 
decembra 2014. Po izteku navedenega 
mandata ali nadomestitvi izvršnega 
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direktorja na položaju 1. januarja 2009 se 
sproži nov postopek v skladu s členom 7(2) 
Priloge k Uredbi (ES) št. 219/2007.

direktorja na položaju 1. januarja 2009 se 
sproži nov postopek v skladu s členom 7(2) 
Priloge k Uredbi (ES) št. 219/2007.

Or. ro

Predlog spremembe 38
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Članstvo v skupnem podjetju se konča 31. 
decembra 2016 za člane skupnega podjetja, 
ki od 1. januarja 2014 ne prispevajo niti v 
stvarnih niti v finančnih vložkih za stroške 
programa dela skupnega podjetja, 
povezane s finančnim okvirom Unije 
2014–2020.

Članstvo v skupnem podjetju se konča 31. 
decembra 2014 za člane skupnega podjetja, 
ki od 1. januarja 2014 ne prispevajo niti v 
stvarnih niti v finančnih vložkih za stroške 
programa dela skupnega podjetja, 
povezane s finančnim okvirom Unije 
2014–2020.

Or. ro

Predlog spremembe 39
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. V 
prečiščeni različici se da na voljo z 
uredbo, ki jo spreminja, v roku treh 
mesecev po začetku njene veljavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 5 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednja točka:
„(ma) odobri seznam predlogov, izbranih 
za financiranje na podlagi prednostnega 
seznama, ki ga sestavijo neodvisni 
strokovnjaki v skladu s členom 40 pravil 
za sodelovanje v programu Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 41
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

upravni odbor se sestane vsaj trikrat letno.
Izredne seje se lahko skličejo na zahtevo 
tretjine članov upravnega odbora, ki 
predstavljajo najmanj 30 % glasovalnih 
pravic, na zahtevo Komisije ali izvršnega 
direktorja;“

upravni odbor se sestane vsaj trikrat letno.
Izredne seje se lahko skličejo na zahtevo 
tretjine članov upravnega odbora, ki 
predstavljajo najmanj 30 % glasovalnih 
pravic, na zahtevo Unije ali izvršnega 
direktorja;“

Or. ro

Predlog spremembe 42
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člani skupnega podjetja ali upravnega 1. Upravni odbor sprejme na predlog 
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odbora in osebje skupnega podjetja ne 
smejo sodelovati pri pripravi, vrednotenju 
ali postopku dodelitve finančne podpore s 
strani skupnega podjetja, zlasti na podlagi 
javnih razpisov ali razpisov za zbiranje 
predlogov, če imajo v lasti ali 
predstavljajo organe, ki so potencialni 
kandidati ali predlagatelji, ali so sklenili 
sporazume o partnerstvu z njimi.“;

izvršnega direktorja pravila za 
preprečevanje in obvladovanje navzkrižij 
interesov.

1a. Pravila iz odstavka 1 obsegajo vsaj:
(a) zahtevo za člane upravnega odbora, 
izvršnega direktorja, člane skupnega 
podjetja in osebje skupnega podjetja, da 
dajo izjavo o zavezi in izjavo o odsotnosti 
oziroma prisotnosti morebitnih interesov, 
ki bi lahko vplivali na njihovo 
neodvisnost;
(b) zahtevo, da so izjave iz točke (a) 
natančne, popolne in v pisni obliki ter jih 
zadevne osebe dajo ob začetku opravljanja 
nalog in obnovijo v primeru spremembe 
osebnih okoliščin;
(c) jasna in objektivna merila za oceno 
izjav, danih v skladu s točko (a), 
zagotovitev dosledne uporabe teh meril in 
možnost, da se te izjave preverijo, če bi v 
zvezi z njimi prišlo do dvomov;
(d) postopek, s katerim se zagotovi, da 
noben posameznik, ki ima v lasti organe, 
ki so potencialni kandidati za javne razpise 
ali zastopajo take organe, ali je sklenil 
sporazume o partnerstvu z njimi oziroma je 
bilo v zvezi z njim ugotovljeno drugo 
potencialno navzkrižje interesov, ne 
sodeluje v postopkih priprave, ocene ali 
dodelitve javnih razpisov;
(f) prostovoljno usposabljanje na 
področju navzkrižij interesov za izvršnega 
direktorja, celotno osebje skupnega 
podjetja in člane upravnega odbora.“;

Or. en
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Obrazložitev

Prvotni predlogi poročevalke se zdijo nesorazmerni, zato so bili ustrezno spremenjeni.

Predlog spremembe 43
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 7– odstavek 5– točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V člen 7(5) se vstavi naslednja točka:
„(ha) pravočasno izvesti priporočila iz 
vmesne ocene skupnega podjetja SESAR 
ali druge ustrezne ocene dejavnosti tega 
skupnega podjetja;

Or. en

Obrazložitev

Izvršni direktor bi moral biti odgovoren za ukrepanje v skladu z zadevnimi priporočili, da se 
zagotovi zadosten učinek uradno predvidenih ocenjevanj in izboljša kakovost upravljanja 
skupnega podjetja .

Predlog spremembe 44
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 16 se začetni del odstavka 1
nadomesti z naslednjim:

7. Odstavek 1 člena 16 se nadomesti z 
naslednjim:

Or. en
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Predlog spremembe 45
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„skupno podjetje sestavi svoj program dela 
na podlagi finančnega okvira iz člena 4(2) 
ter na podlagi dobrega upravljanja in načel 
odgovornosti, ki določajo jasne končne 
izsledke in mejnike. Program dela 
zajema:“;

1. „skupno podjetje sestavi svoj program 
dela na podlagi finančnega okvira iz 
člena 4(2) ter na podlagi dobrega 
upravljanja in načel odgovornosti, ki 
določajo jasne končne izsledke in mejnike.
Program dela zajema:

(a) revidirani večletni program dela, ki se 
razdeli na 24-mesečna obdobja ter vsebuje 
opis dejavnosti, časovni razpored in 
stroške skupnega podjetja do leta 2020 in 
kasneje;
(b) letne programe dela, ki se pripravijo 
vsako leto in vsebujejo opis dejavnosti, 
časovni razpored in stroške skupnega 
podjetja v tem obdobju.“;

Or. en


