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Pakeitimas 33
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 34
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 
Komisijos pasiūlymą su pakeitimais;

Or. fr
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Pakeitimas 35
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2009 m. vasario 3 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl bendrosios ir 
verslo aviacijos6a ateities darbotvarkės 
Komisija raginama sustiprinti paramą 
aviacijos moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms, ypač 
diegiamoms MVĮ, kuriančių ir statančių 
orlaivius bendrajai ir verslo aviacijai;
__________________
6a OL C 67 E, 2010 3 18, p. 5

Or. en

Pakeitimas 36
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. ...Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020)8, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama turėtų būti toliau teikiama 
Sprendime (ES) Nr. …/2013 nurodytomis 
sąlygomis;

(5) kaip numatyta Reglamente (ES) 
Nr. .../2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“] ir 2013 m. ...Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020)8, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama turėtų būti toliau teikiama 
Sprendime (ES) Nr. …/2013 nurodytomis 
sąlygomis;

__________________ __________________
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8 OL … [SP „Horizontas 2020“]. 8 OL … [SP „Horizontas 2020“].

Or. en

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 37
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. ...Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020), pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms parama 
turėtų būti toliau teikiama Sprendime (ES) 
Nr. …/2013 nurodytomis sąlygomis;

(5) kaip numatyta 2013 m. ...Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020), pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms parama 
gali būti toliau teikiama Sprendime (ES) 
Nr. …/2013 nurodytomis sąlygomis;

__________________ __________________
8 OL … [SP „Horizontas 2020“]. 8 OL … [SP „Horizontas 2020“].

Or. en

Pakeitimas 38
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 71/2008 dėl 

(6) 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 71/2008 dėl 
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bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
įsteigimo9 įsteigta bendroji įmonė „Švarus 
dangus“ siekia savo tikslų skatinti naujus 
mokslinius tyrimus pasitelkus viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, kuri sudaro 
sąlygas ilgalaikiam suinteresuotųjų 
subjektų, veikiančių Europos aeronautikos 
srityje, bendradarbiavimui. Mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) labai aktyviai 
dalyvavo programoje „Švarus dangus“ ir 
joms buvo skirta apie 40 % kvietimų teikti 
pasiūlymus biudžeto. Bendrosios įmonės 
„Švarus dangus“ tarpinio vertinimo10

rezultatai parodė, kad bendroji įmonė 
sėkmingai daro pažangą siekiant aplinkos 
apsaugos tikslų. Be to, pavyko sulaukti 
aktyvaus ir plataus visų pagrindinių 
Sąjungos pramonės įmonių ir daugybės 
MVĮ dalyvavimo. Taip užsimezgė nauji 
bendradarbiavimo ryšiai ir pradėjo 
dalyvauti naujos organizacijos. Todėl 
reikėtų toliau remti jos mokslinių tyrimų 
sritį, kad būtų pasiekti šio reglamento 2 
straipsnyje nustatyti tikslai;

bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
įsteigimo9 įsteigta bendroji įmonė „Švarus 
dangus“ siekia savo tikslų skatinti naujus 
mokslinius tyrimus pasitelkus viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, kuri sudaro 
sąlygas ilgalaikiam suinteresuotųjų 
subjektų, veikiančių Europos aeronautikos 
srityje, bendradarbiavimui. Mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) nuosaikiai 
dalyvavo programoje „Švarus dangus“ ir 
joms buvo skirta apie 40 % kvietimų teikti 
pasiūlymus biudžeto. Bendrosios įmonės 
„Švarus dangus“ tarpinio vertinimo10

rezultatai parodė, kad bendroji įmonė 
sėkmingai daro pažangą siekiant aplinkos 
apsaugos tikslų. Taip užsimezgė nauji 
bendradarbiavimo ryšiai ir pradėjo 
dalyvauti naujos organizacijos. Todėl 
reikėtų toliau remti jos mokslinių tyrimų 
sritį, kad būtų pasiekti šio reglamento 2 
straipsnyje nustatyti tikslai;

__________________ __________________
9 OL L 30, 2008 2 4, p. 1–20. 9 OL L 30, 2008 2 4, p. 1–20.
10 SEC(2011) 1072 final. 10 SEC(2011) 1072 final.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi didžioji biudžeto asignavimo dalis buvo skirta ne pagal kvietimus teikti pasiūlymus, 
dalyvavimas absoliučiais skaičiais buvo mažas.

Pakeitimas 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) toliau teikiant paramą mokslinių tyrimų 
programai „Švarus dangus“ taip pat reikėtų 
atsižvelgti į patirtį, įgytą veikiant bendrajai 
įmonei „Švarus dangus“, įskaitant jos 
tarpinio vertinimo rezultatus ir 
suinteresuotųjų subjektų rekomendacijas11. 
Norint padidinti efektyvumą ir užtikrinti 
supaprastinimą, jos veikla turėtų būti 
įgyvendinama pasitelkus labiau tikslą 
atitinkančią struktūrą ir taisykles. Šiuo 
tikslu bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 
turėtų patvirtinti savo poreikius 
atitinkančias finansines taisykles, 
laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių12 209 straipsnio;

(7) toliau teikiant paramą mokslinių tyrimų 
programai „Švarus dangus“ taip pat reikėtų 
atsižvelgti į patirtį, įgytą veikiant bendrajai 
įmonei „Švarus dangus“, įskaitant jos 
tarpinio vertinimo rezultatus ir 
suinteresuotųjų subjektų rekomendacijas11. 
Norint padidinti efektyvumą ir užtikrinti 
supaprastinimą, jos veikla turėtų būti 
įgyvendinama atvirai ir skaidriai, 
pasitelkus labiau tikslą atitinkančią 
struktūrą ir taisykles. Šiuo tikslu bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ turėtų patvirtinti 
savo poreikius atitinkančias finansines 
taisykles, laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių12 209 straipsnio;

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf.

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf.

12 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 12 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekdama savo tikslų, bendroji įmonė 
„Švarus dangus 2“ didžiąją dalį finansinės 
paramos nariams ir dalyviams turėtų teikti 
dotacijomis išnagrinėjus atvirus ir 
konkurencingus kvietimus teikti paraiškas;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. en

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) jų įnašai turėtų sietis su papildoma 
veikla, kurios turi imtis privatūs nariai, 
kaip numatyta papildomos veiklos plane.
Siekiant tinkamai suvokti sverto poveikį, 
ta papildoma veikla turėtų būti įnašai į 
platesnę jungtinės technologijos iniciatyvą 
„Švarus dangus“;

(11) jų įnašai, susiję su papildoma veikla, 
kurios turi imtis privatūs nariai, kaip 
numatyta papildomos veiklos plane, turėtų 
būti nustatyti kiekybiškai, tačiau 
neįskaičiuojami į jungtinės technologijos
iniciatyvos „Švarus dangus“ įnašus.

Or. en

Pakeitimas 42
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dalyvavimas netiesioginiuose 
veiksmuose, kurią finansuoja bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“, turėtų atitikti 
2013 m. ... … d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės13;

(12) dalyvavimas netiesioginiuose 
veiksmuose, kurią finansuoja bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“, turėtų atitikti 
2013 m. ... … d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės13. Sutarčių struktūra 
neturėtų skirtis nuo programos 
„Horizontas 2020“ sutarčių struktūros ir 
reikėtų vengti papildomų sutarčių 
lygmenų, dėl kurių kyla rizika, kad 
dalyviams bus užkrauta nereikalinga 
administracinė našta;
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__________________ __________________
13 OL … [programos „Horizontas 2020“ 
orientacinis dokumentas].

13 OL … [programos „Horizontas 2020“ 
orientacinis dokumentas].

Or. en

Pagrindimas

Dalyvių suvokimu, „Švarus dangus 2“ išrado naują trijų lygmenų sutarčių struktūrą vietoje 
dviejų lygmenų, paprastai naudojamų pagal septintąją bendrąją programą.

Pakeitimas 43
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą ir 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. 966/201214;

(13) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą ir 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. 966/201214;

__________________ __________________
14 OL L 362, 2012 12 31, p. 1 14 OL L 362, 2012 12 31, p. 1

Or. en

Pakeitimas 44
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
atžvilgiu Komisijos vidaus auditorius turi 
tuos pačius įgaliojimus, kaip ir Komisijos 
atžvilgiu;

(16) bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
atžvilgiu Komisijos vidaus auditorius turi 
tuos pačius įgaliojimus, kaip ir Komisijos 
atžvilgiu; tas pats pasakytina ir dėl Audito 
Rūmų bei Europos Parlamento;

Or. fr

Pakeitimas 45
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 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 bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ sąskaitų neturėtų tikrinti 
Audito Rūmai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų 
tų įstaigų, organų ar agentūrų 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, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ sąskaitų neturėtų tikrinti Audito 
Rūmai;

(17) pagal SESV 287 straipsnį Sąjungos 
įsteigtas įstaigas, organus ar agentūras 
tikrina Audito Rūmai, kurie paskelbia
nuomonę, ar apskaita yra patikima, o 
pagrindinės operacijos – teisėtos ir 
tvarkingos. Siekiu išvengti dvigubo 
sąskaitų patikrinimo pateisinama tai, kad 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Or. ro

Pakeitimas 47
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 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 

(17) 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 
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patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės „Švarus dangus 
2“ sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Nepaisant šios 
nuomonės, kuri nėra audito išvada,
pateisinama tai, kad bendrosios įmonės 
„Švaros dangus 2“ sąskaitas turėtų tikrinti 
Audito Rūmai;

Or. fr

Pagrindimas

Nepateisinama, kad Audito Rūmai netikrintų bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ sąskaitų. 
Nors nuomonę pateikia nepriklausoma audito įstaiga , tai nėra audito išvada, leidžianti 
trečiosioms šalims, įskaitant Europos Sąjungą ir jos Parlamentą, būti labai užtikrintoms, kad 
sąskaitos parodo teisingą įmonės padėtį, ir kad pagrindinės operacijos yra teisėtos ir 
tvarkingos.

Pakeitimas 48
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 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 bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ sąskaitų neturėtų tikrinti 
Audito Rūmai;

(17) 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;

Or. en
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Pakeitimas 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje, 
atliekant programos „Horizontas 2020“ 
tarpinį vertinimą, turėtų būti atliktas 
nuodugnus esamų ir naujų viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerysčių, 
įskaitant JTI, įvertinimas, kuris turėtų 
apimti, inter alia, jų atvirumo, skaidrumo 
ir efektyvumo analizę;

Or. en

Pakeitimas 50
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant įgyvendinti bendrą 
programos „Horizontas 2020“ tikslą –
labiau supaprastinti ir suderinti Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
struktūrą – bendrose įmonėse turėtų būti 
vengiama taikyti skirtingus programos 
„Horizontas 2020“ taisyklių derinius;

Or. en

Pakeitimas 51
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) kad būtų lengviau panaikinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkį 
Europoje, turėtų būti pasiektas 
papildomumas ir artima sąveika su 
struktūriniais fondais. Kai įmanoma, bus 
skatinamas šių dviejų priemonių 
sąveikumas. Bus skatinamas kaupiamasis 
arba jungtinis 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 
veiksmų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 52
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) turėtų būti įgyvendinamos 
priemonės, kuriomis būtų skatinamas 
MVĮ, universitetų ir mokslinių tyrimų 
centrų dalyvavimas. Šiuo atžvilgiu turėtų 
būti nustatytos ir panaikintos kliūtys, 
trukdančios naujokams dalyvauti 
programoje;

Or. en
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Pakeitimas 53
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Padėti siekti bendrosios technologijų 
iniciatyvos „Švarus dangus 2“ tikslų, visų 
pirma integruoti, demonstruoti ir 
patvirtinti technologijas, kurios gali:

2. Padėti gerinti aviacijos technologijų 
poveikį aplinkai ir išvystyti tvirtą ir 
pasaulio mastu konkurencingą aviacijos 
pramonę ir tiekimo grandinę Europoje.
Tai turėtų būti realizuota spartinant 
švaresnių oro transporto technologijų 
kūrimą, kad jos būtų įdiegtos kuo 
anksčiau, ir visų pirma integruojant, 
demonstruojant ir patvirtinant 
technologijas, kurias taikant būtų galima:

Or. en

Pakeitimas 54
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagerinti saugą, poveikį aplinkai ir 
sumažinti mažųjų orlaivių eksploatacijos 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 55
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1,8 mlrd. EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai 
„Horizontas 2020“, kuria įgyvendinama 
bendroji programa „Horizontas 2020“, 
pagal 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 bendrąją 
įmonę „Švarus dangus 2“ 
administracinėms ir veiklos išlaidoms 
padengti yra 1,8 mlrd. EUR. Įnašas 
mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto 
asignavimų, skirtų specialiajai programai 
„Horizontas 2020“, kuria įgyvendinama 
bendroji programa „Horizontas 2020“, 
pagal 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

Pakeitimas 56
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1,8 mlrd. 
EUR. Įnašas mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal 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 bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1 575 mlrd. 
EUR. Įnašas mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal 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
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad DFP apskritai sumažintas programai „Horizontas 2020“ skirtas 
finansavimo paketas, pranešėjas siūlo bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ biudžetą 
sumažinti 12,5 %, kad nebūtų pabloginta trapi transporto srities bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų finansavimo ir JTI finansavimo pusiausvyra. Tokį pat sumažinimą derėtų taikyti ir 
kitoms JTI. Kartu jis siūlo sutrumpinti bendrosios įmonės „Švarus dangus“ veiklos trukmę 4 
metais, darydamas prielaidą, kad po 2020 m. pagal kitą DFP bus numatytas atnaujintas 
biudžetas.

Pakeitimas 57
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1,8 mlrd. 
EUR. Įnašas mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal 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 bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 0,6 mlrd. 
EUR. Įnašas mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal 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. en

Pagrindimas

Europos aviacijos pramonė yra labai geros būklės. Bendrovė „Airbus“, pagrindinė BĮ 
„Švarus dangus“ partnerė ir naudos gavėja, 2013 m. liepos mėn. (Burže parodoje) paskelbė, 
kad yra visiškai aprūpinta užsakymais ateinantiems 7 metams – užsakyta daugiau nei 5000 
lėktuvų. Nuo tada (Pekino paroda) užsakymų dar padaugėjo. Prie mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros šioje srityje turėtų daugiau prisidėti pramonė, o programos 
„Horizontas 2020“ viešosios lėšos turėtų būti sutelktos toms sritims, kurių negalima remti 
privačiojo sektoriaus lėšomis.
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Pakeitimas 58
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į 2 dalyje nurodytą įgaliojimo susitarimą 
turi būti įtraukti aspektai, išdėstyti 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 
61 straipsniuose ir Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 
straipsnyje, ir, inter alia:

3. Į 2 dalyje nurodytą įgaliojimo susitarimą 
turi būti įtraukti aspektai, išdėstyti 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
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 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) specialūs veiklos rodikliai, susiję su 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
veikimu;

c) specialūs veiklos rodikliai, susiję su 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
veikimu, įskaitant tai, kaip jie padeda 
atlikti programos „Horizontas 2020“ 
visuomenės uždavinį „sukurti pažangias, 
ekologiškas ir integruotas transporto 
sistemas“;

Or. en

Pakeitimas 60
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija 
galėtų įvykdyti sklaidos ir ataskaitų 
teikimo prievoles, įskaitant prievolę visą 
informaciją apie visus pasiūlymus ir 
dotacijų susitarimus bei jų partnerius 
laiku įtraukti į pasaulinę programos 
„Horizontas 2020“ duomenų bazę 
[ECORDA], teikimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 61
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro: 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro įnašai 
bendrajai įmonei „Švarus dangus 2“, kaip 
nustatyta I priede pateiktų įstatų 
15 punkto 2 dalyje ir 15 punkto 3 dalies b 
eilutėje.

Or. en

Pakeitimas 62
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įnašai bendrajai įmonei „Švarus 
dangus 2“, kaip nustatyta I priede 

Išbraukta.
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pateiktų įstatų 15 punkto 2 dalyje ir 15 
punkto 3 dalies b eilutėje;

Or. en

(Tekstas įtrauktas į 4 straipsnio 2 dalies įžanginį tekstą)

Pagrindimas

Įnašais į bendrąją įmonę turėtų būti laikomi tik įnašai administracinėms ir veiklos išlaidomis, 
įskaitant narių dalyvavimą programoje, padengti. Bet kokia papildoma programai 
nepriklausanti veikla informaciniais tikslais gali būti kiekybiškai apibrėžta, bet neturi būti 
įtraukta į ES lėšų derinimą.

Pakeitimas 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) narių, kitų nei Sąjunga, ar su jais 
susijusių subjektų bent 990 mln. EUR 
vertės nepiniginiai įnašai per 1 straipsnyje 
nustatytą laikotarpį, sudaryti iš išlaidų, 
kurias jie patyrė įgyvendindami 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
darbo plane nenumatytą papildomą 
veiklą, kuria prisidedama prie bendrosios 
technologijų iniciatyvos „Švarus dangus“ 
tikslų įgyvendinimo. Tos išlaidos gali būti 
dengiamos kitų Sąjungos finansavimo 
programų lėšomis laikantis taikomų 
taisyklių ir procedūrų. Tokiais atvejais 
Sąjungos finansavimas nepakeičia narių, 
kitų nei Sąjunga, ar su jais susijusių 
subjektų nepiniginių įnašų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) narių, kitų nei Sąjunga, ar su jais 
susijusių subjektų bent 990 mln. EUR 
vertės nepiniginiai įnašai per 1 straipsnyje 
nustatytą laikotarpį, sudaryti iš išlaidų, 
kurias jie patyrė įgyvendindami bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ darbo plane 
nenumatytą papildomą veiklą, kuria 
prisidedama prie bendrosios technologijų 
iniciatyvos „Švarus dangus“ tikslų 
įgyvendinimo. Šias išlaidas galima 
padengti pagal kitas Sąjungos finansavimo 
programas, laikantis taikytinų taisyklių ir 
procedūrų. Tokiais atvejais Sąjungos 
finansavimas nepakeičia narių, kitų nei 
Sąjunga, ar su jais susijusių subjektų 
nepiniginių įnašų.

b) narių, kitų nei Sąjunga, ar su jais 
susijusių subjektų bent 990 mln. EUR 
vertės įnašai papildomai veiklai per 1 
straipsnyje nustatytą laikotarpį, sudaryti iš 
išlaidų, kurias jie patyrė įgyvendindami 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
darbo plane nenumatytą papildomą veiklą, 
kuria prisidedama prie bendrosios 
technologijų iniciatyvos „Švarus dangus“ 
tikslų įgyvendinimo. Tą veiklą galima 
papildyti kitomis Sąjungos finansavimo 
programomis, laikantis taikytinų taisyklių 
ir procedūrų. Tokiais atvejais Sąjungos 
finansavimas nepakeičia narių, kitų nei 
Sąjunga, ar su jais susijusių subjektų 
papildomos veiklos.

Or. en

Pakeitimas 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 b punkte nurodytos išlaidos neatitinka 
reikalavimų bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ finansinei paramai gauti. 
Atitinkama veikla nurodoma papildomos 
veiklos plane, kuriame pateikiama 
apskaičiuota tų įnašų vertė.

b punkte nurodytos išlaidos neatitinka 
reikalavimų bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ finansinei paramai gauti.

Or. en

Pakeitimas 66
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B punkte nurodytos išlaidos neatitinka 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
finansinės paramos teikimo sąlygų. 
Atitinkama veikla nurodoma papildomos 
veiklos plane, kuriame pateikiama 
apskaičiuota tų įnašų vertė.

Bet kokios narių, kitų nei Sąjunga, ar su 
jais susijusių subjektų išlaidos per 1 
straipsnyje nustatytą laikotarpį, kurias jie 
patyrė įgyvendindami bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ darbo plane 
nenumatytą papildomą veiklą, kuria 
prisidedama prie bendrosios technologijų 
iniciatyvos „Švarus dangus“ tikslų 
įgyvendinimo, apibrėžiamos kiekybiškai, 
bet nepakeičia narių, kitų nei Sąjunga, ar 
su jais susijusių subjektų nepiniginių 
įnašų. Jos neatitinka bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ finansinės paramos 
teikimo sąlygų. Laikantis galiojančių 
taisyklių ir procedūrų, šios išlaidos gali
būti dengiamos pagal kitas Sąjungos 
finansavimo programas. Atitinkama 
veikla nurodoma papildomos veiklos plane, 
kuriame pateikiama apskaičiuota tų įnašų 
vertė.

Or. en

Pagrindimas

Įnašais į bendrąją įmonę turėtų būti laikomi tik įnašai administracinėms ir veiklos išlaidomis, 
įskaitant narių dalyvavimą programoje, padengti. Bet kokia papildoma programai 
nepriklausanti veikla informaciniais tikslais gali būti kiekybiškai apibrėžta, bet neturi būti 
įtraukta į ES lėšų derinimą.

Pakeitimas 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
nariai, kiti nei Sąjunga, iki kiekvienų 
metų sausio 31 d. bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ valdybai pateikia 
ataskaitą apie 2 dalyje nurodytų įnašų, 
skirtų kiekvienais ankstesniais 
finansiniais metais, vertę.

3. Privatieji nariai prireikus ir bent du 
kartus per visą „Švarus dangus 2“ 
programos laikotarpį atnaujina 
papildomos veiklos deklaraciją ir apie ją 
informuoja.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma veikla yra nurodyta 2013 m. gegužės 28 d. Europos Komisijai perduotoje 
pramonės deklaracijoje ir yra politinis įsipareigojimas, neturintis sutartinių padarinių. 
Deklaracijoje nurodytas ir informavimo, atnaujinimo bei persvarstymo būdas. Apie tą 
„Švarus dangus 2“ darbo plane nenumatytą veiklą neturi būti pranešama.

Pakeitimas 68
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
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 
atskaitomybės standartus. Išlaidas 
patvirtina nepriklausomas išorės 
auditorius, kurį paskiria atitinkamas 
subjektas. Įnašų vertinimą patikrina 
bendroji įmonė "Švarus dangus 2“. Jei 
lieka neaiškumų, bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“ gali atlikti jų auditą.

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
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 
atskaitomybės standartus. Įnašų vertinimą 
patikrina bendroji įmonė „Švarus dangus 
2“. Nariai, kiti nei Sąjunga, kurie 
savanoriškai įsipareigojo sumokėti 
papildomus įnašus, pateikia atnaujintą 
informaciją apie šio įsipareigojimo 
vykdymą.
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Or. en

Pakeitimas 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
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 
atskaitomybės standartus. Išlaidas 
patvirtina nepriklausomas išorės 
auditorius, kurį paskiria atitinkamas 
subjektas. Įnašų vertinimą patikrina 
bendroji įmonė "Švarus dangus 2“. Jei 
lieka neaiškumų, bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“ gali atlikti jų auditą.

4. Siekiant įvertinti I priede pateiktų įstatų 
15 punkto 3 dalies b 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 atskaitomybės 
standartus. Įnašų vertinimą patikrina 
bendroji įmonė „Švarus dangus 2“. 
Papildomos veiklos išlaidų audito 
neatlieka nei bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“, nei jokia kita Sąjungos įstaiga.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos bendrai nefinansuojamos papildomos veiklos auditas neturėtų būti atliekamas.

Pakeitimas 70
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
eilutėje nurodytus įnašus, išlaidos 

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
eilutėje nurodytus įnašus, išlaidos 
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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 
atskaitomybės standartus. Išlaidas 
patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“. Jei lieka neaiškumų, bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ gali atlikti jų 
auditą.

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 
atskaitomybės standartus. Išlaidas I priede 
pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
eilutėje nurodytiems įnašams patvirtina 
atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“. Jei lieka neaiškumų, bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ gali atlikti jų 
auditą. Atitinkamas subjektas plačiajai 
visuomenei kasmet pateikia savo 
papildomos veiklos ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Nors papildoma privačių narių vykdytina veikla gali padidinti JTI sverto poveikį, ji neturėtų 
būti audituojama. Papildomą veiklą reikėtų planuoti ir vykdyti atitinkamai, aiškiai ją įvertinti 
nepiniginiais įnašais ir kasmet dėl jos atsiskaityti. Galiausiai turi būti įmokėta 990 mln. EUR 
dydžio suma. Tačiau šios veiklos Sąjunga bendrai nefinansuoja, tad jai neturėtų būti taikoma 
jokia kontrolė, išskyrus vykdomą bendrosios įmonės (BĮ).

Pakeitimas 71
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
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 

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
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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atskaitomybės standartus. Išlaidas 
patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“. Jei lieka neaiškumų, bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ gali atlikti jų 
auditą.

atskaitomybės standartus. Išlaidas 
patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“. Jei lieka neaiškumų, bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ ir Audito Rūmai 
gali atlikti jų auditą.

Or. en

Pakeitimas 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nutraukti, proporcingai 
sumažinti ar sustabdyti bendrajai įmonei 
„Švarus dangus 2“ skirtą Sąjungos 
finansinį įnašą arba inicijuoti I priede 
pateiktų įstatų 24 punkto 2 dalyje 
nurodytą likvidavimo procedūrą, jei tie 
nariai ar su jais susiję subjektai neskiria 
2 dalyje nurodytų įnašų, skiria tik jų dalį 
ar skiria juos pavėluotai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma veikla neturėtų būti pagrindas jokioms finansinėms Europos Komisijos 
sankcijoms.

Pakeitimas 73
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nutraukti, proporcingai 
sumažinti ar sustabdyti bendrajai įmonei 
„Švarus dangus 2“ skirtą Sąjungos 
finansinį įnašą arba inicijuoti I priede 
pateiktų įstatų 24 punkto 2 dalyje nurodytą 
likvidavimo procedūrą, jei tie nariai ar su 
jais susiję subjektai neskiria 2 dalyje 
nurodytų įnašų, skiria tik jų dalį ar skiria 
juos pavėluotai.

5. Komisija nutraukia, proporcingai 
sumažina ar sustabdo bendrajai įmonei 
„Švarus dangus 2“ skirtą Sąjungos 
finansinį įnašą arba inicijuoja I priede 
pateiktų įstatų 24 punkto 2 dalyje nurodytą 
likvidavimo procedūrą, jei bendroji įmonė 
neįvykdo finansavimo tikslų ir tie nariai ar 
su jais susiję subjektai neskiria 2 dalyje 
nurodytų įnašų, skiria tik jų dalį ar skiria 
juos pavėluotai.

Or. en

Pakeitimas 74
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ priima 
savo specialiąsias finansines taisykles 
pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnį ir Reglamentą 
(ES) Nr. ... [Deleguotasis reglamentas dėl 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Neatsižvelgiant į šio reglamento 12 
straipsnį, bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“ priima savo specialiąsias 
finansines taisykles pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnį ir 
Reglamentą (ES) Nr. ... [Deleguotasis 
reglamentas dėl viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms taikomo pavyzdinio 
finansinio reglamento].

Or. en

Pakeitimas 75
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, kuriuo atitinkami 
paskyrimų tarnybos įgaliojimai suteikiami 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžiamos 
sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama perduoti šiuos 
įgaliojimus.

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. Per artimiausią valdybos 
posėdį vykdomasis direktorius pateikia 
ataskaitą apie jam perduotų arba jo 
perduotų įgaliojimų vykdymą. 

Or. fr

Pakeitimas 76
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 tarnybos įgaliojimų 
perdavimą vykdomajam direktoriui bei jo 
įvykdytą perįgaliojimą, kad jais naudotųsi 
pati arba perduotų vienam iš savo narių 
arba bendrosios įmonės darbuotojui, kitam 
nei vykdomasis direktorius.

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

Or. fr

Pagrindimas

Valdyba turi turėti galimybę bet kada suteiktus įgaliojimus sustabdyti arba atšaukti be 
būtinybės savo sprendimą pagrįsti išimtinėmis aplinkybėmis.
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Pakeitimas 77
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrajai įmonei „Švarus dangus 2“ ir jos 
personalui taikomas Protokolas dėl 
Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
vykdomajam direktoriui ir valdybos 
nariams taikomas Protokolas dėl Europos 
Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjungos privilegijas ir imunitetus tikslinga taikyti ne visiems tarnautojams, o tik 
atitinkamą atsakomybę turintiems asmenims.

Pakeitimas 78
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nesutartinės atsakomybės atveju 
bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ pagal
bendrus valstybių narių teisės principus 
atlygina bet kokią žalą, kurią eidami savo 
pareigas padaro jos darbuotojai.

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

Or. fr

Pakeitimas 79
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kilus ginčams, susijusiems su 
kompensacijomis už žalą, kurią eidami 
savo pareigas padarė bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ darbuotojai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 80
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 bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ buveinė, teisė.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 81
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ tarpinį vertinimą. Vertinimo 
išvadas ir savo pastabas Komisija iki 2018 
m. birželio 30 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. liepos 31 d. atlieka 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
tarpinį vertinimą. Vertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. sausio 30 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pakeitimas 82
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d.
atlieka bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ tarpinį vertinimą. Vertinimo 
išvadas ir savo pastabas Komisija iki 2018 
m. birželio 30 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. birželio 30 d.
atlieka bendrosios įmonės „Švarus
dangus 2“ tarpinį vertinimą. Vertinimo 
išvadas ir savo pastabas Komisija iki 
2017 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. ro

Pakeitimas 83
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu į bendrąją 
įmonę „Švarus dangus 2“, yra biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo, kurį, gavęs
Tarybos rekomendaciją, Komisijai
suteikia Europos Parlamentas pagal 
Sutarties 319 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, dalis.

1. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
biudžeto įvykdymo patvirtinimą suteikia 
Europos Parlamentas, vadovaudamasis 
Tarybos rekomendacija ir laikydamasis 
procedūros, kuri yra panaši į procedūrą, 
numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 319 straipsnyje ir Europos 
Parlamento bei Tarybos Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 164–166 
straipsniuose, bei atsižvelgdamas į 
Europos Audito Rūmų audito ataskaitą. 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad Europos Audito Rūmai atliktų bendrųjų įmonių auditą ir joms būtų taikoma tokia 
pat biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra kaip ir Europos Komisijai, užtikrinant biudžeto 
kontrolę ir politinę Europos Parlamento kontrolę.
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Pakeitimas 84
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“, 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 į bendrąją 
įmonę „Švarus dangus 2“, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, iki n+2 metų gegužės 15 d. 
suteikia Europos Parlamentas, taikydamas 
tvarką, panašią į tvarką, nustatytą SESV
319 straipsnyje bei Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 164 ir 165 
straipsniuose, ir numatytą bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ finansinėse 
taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 85
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Parlamentui atsisakius 
patvirtinti biudžeto įvykdymą, vykdomasis 
direktorius teikia valdybai prašymą 
atsistatydinti, o ši, atsižvelgdama į 
aplinkybes, nagrinėja, koks galutinis 
sprendimas turėtų būti priimtas.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti proceso patikimumą svarbu, kad atsisakymas patvirtinti biudžeto įvykdymą 
turėtų padarinius, paliekant valdybai priimti sprendimą dėl vykdomojo direktoriaus likimo. 
Tai nėra atšaukimo iš pareigų procedūra, o tik vykdomojo direktoriaus pareiga pateikti 
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valdybai prašymą dėl atsistatydinimo, kuri spręs dėl tolimesnių veiksmų.

Pakeitimas 86
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Bendrosios įmonės personalas, 
vykdomasis direktorius ir valdybos nariai 
nedelsiant atskleidžia sukčiavimo atvejus, 
apie kuriuos jie galėjo žinoti atlikdami 
savo pareigas arba vykdydami įgaliojimus, 
OLAF, tačiau dėl to jie negali būti 
kaltinami. Jeigu jie nevykdo šios pareigos, 
jie tampa atsakingais dėl sukčiavimo, apie 
kurį jie žinojo ir nepateikė informacijos 
OLAF, padarinių.

Or. fr

Pagrindimas

Kova su sukčiavimu turi būti Sąjungos prioritetas. Ši informacijos atskleidimo sistema, kuri 
jau veikia bent vienoje valstybėje narėje, yra labai naudinga šio tikslo siekimo priemonė.

Pakeitimas 87
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valdybos, valdymo komitetų, 
mokslinio komiteto nariai ir vykdomasis 
direktorius viešai paskelbia ir nuolat 
atnaujina visos profesinės veiklos, 
finansinių interesų ir interesų konfliktų 
deklaraciją. Deklaracijose nurodoma 
tokia informacija:
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a) asmens profesija ir jo narystė privačių 
įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir 
asociacijų valdybose ar komitetuose;
b) dalyvavimas įmonėse ar partnerystėse, 
kai gali kilti padarinių viešojo sektoriaus 
politikai arba kai dalyvavimas asmeniui 
suteikia didelę įtaką sprendžiant reikalus.

Or. en

Pakeitimas 88
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principais, kaip išdėstyta Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 35 straipsnyje, 
60 straipsnio 1 dalyje, 128 straipsnio 1 
dalyje ir šio reglamento 16 straipsnyje, 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
organizuojami kvietimai teikti pasiūlymus 
ir kvietimai pareikšti susidomėjimą 
skelbiami internetiniame programos 
„Horizontas 2020“ dalyvių portale.

Or. en

Pagrindimas

Per programos „Horizontas 2020“ trišalio dialogo derybas institucijos susitarė skatinti 
didesnę visų pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamų galimybių skelbti kvietimus 
darną. Šiuo tikslu Komisija pažadėjo skatinti pagal jungtines technologijų iniciatyvas (JTI) 
organizuojamus kvietimus teikti pasiūlymus ir kvietimus pareikšti susidomėjimą skelbti 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale. Visi jie sutiko vadovautis šia koncepcija. Šiuo 
pakeitimu siekiama savanorišką įsipareigojimą paversti teisiniu reikalavimu, kuriuo būtų 
užtikrinama paprasta ir prieinama informacija paraiškų teikėjams.

Pakeitimas 89
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvavimo taisyklių išimtis, susijusi su 
vienintelio subjekto finansavimo 
tinkamumu, taikoma tik išimtiniais 
atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis dabartiniu pasiūlymu, tik 30 proc. biudžeto būtų skirta rengiant atvirus 
konkurencingus kvietimus, o kita dalis būtų iš anksto paskirta bendrosios įmonės „Švarus 
dangus“ nariams ir partneriams. Jeigu visos pagal kvietimus numatytos lėšos būtų skirtos 
pagal principą „viena sutartis – vienai įmonei“, praktiškai tai taptų privačiųjų pirkimų 
procesu bendrosios įmonės „Švarus dangus“ nariams naudojant viešąsias lėšas. Išimtis 
Europos bendradarbiavimo moksliniams tyrimams turėtų būti taikoma tik išimtiniais atvejais.

Pakeitimas 90
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Visi pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 71/2008 nepanaudoti asignavimai
perduodami bendrajai įmonei „Švarus 
dangus 2“.

5. Tik būtini asignavimai, kurių reikia 
administracinėms išlaidoms, 
atsirandančioms NVI bendrajai įmonei (I 
NVI) paskelbus kvietimus teikti 
pasiūlymus, padengti, perduodami 
bendrajai įmonei „Švarus dangus 2“ iš 
nepanaudotų asignavimų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 71/2008.

Or. en

Pakeitimas 91
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Asocijuotasis narys – pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 71/2008 atrinktas juridinis asmuo, 
kuris priėmė šiuos įstatus pasirašydamas 
pritarimo raštą ir kurio narystė 
nutraukiama, kai tik užbaigiama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 71/2008 inicijuota 
veikla, kurioje jis dalyvauja, bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 
31 d.;

a) Asocijuotasis narys – pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 71/2008 atrinktas juridinis asmuo, 
kuris priėmė šiuos įstatus už jo valdymą 
atsakingo organo sprendimu ir kurio 
narystė nutraukiama, kai tik užbaigiama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 71/2008 
inicijuota veikla, kurioje jis dalyvauja, bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip 2017 m. 
gruodžio 31 d.;

Or. fr

Pagrindimas

Paprasto rašto nepakanka įstatams priimti.

Pakeitimas 92
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Pagrindinis partneris – Pagrindinis 
partneris – ITPPP arba NODP veikloje 
arba horizontaliojo lygmens veikloje 
dalyvaujantis juridinis asmuo, atrinktas 
paskelbus kvietimą teikti paraiškas, kaip 
nustatyta 4 punkto 2 dalyje, ir kuris priėmė 
šiuos įstatus pasirašydamas pritarimo 
raštą;

b) Pagrindinis partneris – ITPPP arba 
NODP veikloje arba horizontaliojo 
lygmens veikloje dalyvaujantis juridinis 
asmuo, atrinktas paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas, kaip nustatyta 4 punkto 2 dalyje, 
ir kuris priėmė šiuos įstatus už jo valdymą 
atsakingo organo sprendimu;

Or. fr

Pagrindimas

Paprasto rašto nepakanka įstatams priimti.
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Pakeitimas 93
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) telkti ITPPP, NODP ir horizontaliojo 
lygmens veiklos vykdytojų pastangas, kad 
būtų gauti esminiai rezultatai, padėsiantys 
siekti Sąjungos aplinkos apsaugos ir 
konkurencingumo tikslų;

c) telkti ITPPP, NODP ir horizontaliojo 
lygmens veiklos vykdytojų pastangas, kad 
būtų gauti esminiai rezultatai, padėsiantys 
siekti Sąjungos 2011 m. baltosios knygos
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 94
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti MVĮ dalyvauti jos veikloje 
laikantis septintosios bendrosios mokslinių 
tyrimų programos ir programos 
„Horizontas 2020“ tikslų;

i) skatinti MVĮ dalyvauti jos veikloje 
laikantis septintosios bendrosios mokslinių 
tyrimų programos ir programos 
„Horizontas 2020“ tikslų, pirmiausia bent 
20 proc. ES įnašo į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ skiriant 
dalyvaujančioms MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 95
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti MVĮ dalyvauti jos veikloje i) užtikrinti MVĮ dalyvavimą jos veikloje 
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laikantis septintosios bendrosios mokslinių 
tyrimų programos ir programos 
„Horizontas 2020“ tikslų;

laikantis septintosios bendrosios mokslinių 
tyrimų programos ir programos 
„Horizontas 2020“ tikslų;

Or. en

Pakeitimas 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) užmegzti ryšius su įvairiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
mokslinių tyrimų organizaciją, 
universitetus ir pilietinės visuomenės 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 97
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio reglamento II priede išvardyti 
lyderiai ir asocijuotieji nariai, kai priims 
šiuos įstatus pritarimo raštu, ir 
pagrindiniai partneriai, kurie bus atrinkti 
pagal 4 punkto 2 dalį.

b) šio reglamento II priede išvardyti 
lyderiai ir asocijuotieji nariai, kai priims 
šiuos įstatus už jų valdymą atsakingo 
organo sprendimu, ir pagrindiniai 
partneriai, kurie bus atrinkti pagal 4 punkto 
2 dalį.

Or. fr
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Pakeitimas 98
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraišką tapti bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ pagrindiniu nariu pagal 
2 punktą gali pateikti visi juridiniai 
asmenys, įsisteigę valstybėje narėje ar su 
bendrąja programa „Horizontas 2020“ 
susijusioje šalyje, jeigu jie prisideda prie 
15 punkte nurodyto finansavimo, kad būtų 
pasiekti šio reglamento 2 straipsnyje 
nustatyti bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ tikslai, ir priima bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ įstatus.

1. Bet kuris juridinis asmuo, įsisteigęs 
valstybėje narėje ar prie bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 
prisijungusioje asocijuotoje šalyje, pagal 2 
dalį gali pateikti prašymą tapti bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ lyderiu, 
asocijuotuoju nariu ar pagrindiniu 
partneriu, jeigu jis prisideda prie 15 punkte 
nurodyto finansavimo, kad būtų pasiekti 
šio reglamento 2 straipsnyje nustatyti 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
tikslai, ir priima bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ įstatus.

Or. en

Pakeitimas 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
pagrindiniai partneriai ir jų atitinkami 
filialai atrenkami vykdant atvirą, 
nediskriminuojantį ir konkurencingą 
konkursą bei atlikus nepriklausomą 
vertinimą. Konkursai skelbiami atsiradus 
esminių gebėjimų įgyvendinti programą 
poreikiui. Jie skelbiami „Švarus dangus“ 
interneto svetainėje, perduodami per 
valstybių atstovų grupę ir kitais kanalais, 
kad būtų užtikrintas kuo didesnis 

2. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
asocijuotieji nariai, partneriai ar 
pagrindiniai partneriai atrenkami vykdant 
atvirą, nediskriminuojantį ir konkurencingą 
konkursą bei atlikus nepriklausomą 
vertinimą. Konkursai skelbiami atsiradus 
esminių gebėjimų įgyvendinti programą 
poreikiui. Jie skelbiami „Švarus dangus“ 
interneto svetainėje, perduodami per 
valstybių atstovų grupę ir kitais kanalais, 
kad būtų užtikrintas kuo didesnis 
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dalyvavimas. dalyvavimas. Vertinimo loginis pagrindas 
ir rezultatai skelbiami bendrosios įmonės 
„Švarus dangus“ interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 100
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ narys 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 
bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 
patvirtino ar prisiėmė iki narystės 
nutraukimo.

3. Bet kuris bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ narys 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
bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 
patvirtino ar prisiėmė iki narystės 
nutraukimo. Narystės nutraukimo atveju 
atidaroma sąskaita, siekiant išspręsti 
finansinių įsipareigojimų tarp narystę 
nutraukiančio nario ir bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ klausimus.

Or. fr

Pakeitimas 101
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė bendrojoje įmonėje „Švarus dangus 
2“ negali būti perduota trečiajai šaliai.

4. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė bendrojoje įmonėje „Švarus dangus 
2“ negali būti perduota trečiajai šaliai. Apie 
šį pritarimą pranešama Komisijai, kuri 
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turi teisę pareikšti prieštaravimą.

Or. fr

Pakeitimas 102
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) trys mokslinio komiteto atstovai

Or. en

Pakeitimas 103
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybos sudėtimi užtikrinamas nemažas 
MVĮ atstovų skaičius.

Or. en

Pakeitimas 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos atstovui priklauso 50 % 
balsavimo teisių. Komisijos balsas yra 
nedalomas. Kiekvienas kitas atstovas turi 

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

Valdyba priima sprendimus dviejų 
trečdalių visų reikalavimus atitinkančių 
balsų dauguma. Kai sprendimo negalima 
priimti bendru sutarimu, valdyba priima 
sprendimus dviejų trečdalių balsų 
dauguma. Reikalavimus atitinkantys 
balsai apima visus narius, net tuos, kurie 
nedalyvauja.
Komisija turi veto teisę.

Or. en

Pagrindimas

BĮ „Švarus dangus 1“ valdybai taikytos taisyklės veikė gerai, jomis buvo užtikrinti veiksmingi 
BĮ sprendimai. Todėl jos turėtų būti išlaikytos.

Pakeitimas 105
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valdyba priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Valdyba priima ir viešai skelbia savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 106
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 2 punkto f papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paskirti ir atleisti vykdomąjį direktorių, 
pratęsti jo kadenciją, teikti jam 
rekomendacijas ir stebėti jo darbo 
rezultatus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 107
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 2 punkto t a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) įvykdžius viešą konkursą paskirti 
nepriklausomą audito įstaigą, kuriai bus 
patikėta užduotis pateikti Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalyje numatytą nuomonę;

Or. fr

Pakeitimas 108
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 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. 
Prireikus, Komisija į atrankos procedūrą 
įtraukia kitų bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ 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 bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ narių atstovus. Europos 
Parlamentas turi teisę pateikti 
prieštaravimą.
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Or. fr

Pakeitimas 109
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 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.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 110
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykdomasis direktorius visų pirma 
nepriklausomai tokias užduotis:

4. Vykdomasis direktorius visų pirma 
atlieka tokias užduotis:

Or. fr

Pakeitimas 111
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikia valdybai tvirtinti metines 
sąskaitas;

c) suderina metines ataskaitas ir teikia jas
valdybai tvirtinti;

Or. fr
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Pakeitimas 112
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 4 punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) organizuoti viešą konkursą, kurio 
pagrindu valdyba skiria nepriklausomą 
audito įstaigą, kuriai bus patikėta 
užduotis pateikti Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamento (ES, Euratomas)
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje 
numatytą nuomonę;

Or. fr

Pakeitimas 113
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) administruoja kvietimus teikti paraiškas, 
įskaitant nepriklausomų ekspertų grupės 
atliekamą jų vertinimą, kaip numatyta 
darbo plane, ir administruoja bei 
koordinuoja susitarimus ar sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 114
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies 5 punkto d a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prižiūri informavimo ir populiarinimo 
sistemą, įskaitant sąsają su nacionaliniais 
informaciniais centrais, kad BĮ veikloje, 
t. y. kvietimuose teikti pasiūlymus, būtų 
plačiai dalyvaujama

Or. en

Pakeitimas 115
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nedidelio masto oro transporto NODP,

Or. en

Pakeitimas 116
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvieno ITPPP arba NODP 
pagrindinio partnerio atstovas;

b) kiekvieno ITPPP arba NODP 
pagrindinio partnerio atstovas. Kitų ITPPP 
arba NODP lyderių atstovai taip pat gali 
dalyvauti, jei jie taip nusprendžia;

Or. en

Pagrindimas

Bet kuriame valdymo komitete turi būti leidžiama dalyvauti visų kitų ITPPP ir NODP 
lyderiams.
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Pakeitimas 117
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdymo komiteto sudėtimi siekiama 
užtikrinti lyčių lygybę, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. .../2013 [bendroji 
programa „Horizontas 2020“] 16 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 118
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekvienas valdymo komitetas priima 
savo darbo tvarkos taisykles pagal visiems 
valdymo komitetams bendrą modelį.

Kiekvienas valdymo komitetas priima ir 
viešai paskelbia savo darbo tvarkos 
taisykles pagal visiems valdymo 
komitetams bendrą modelį.

Or. en

Pakeitimas 119
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip 12 narių. Jis renka pirmininką iš 

1. Mokslinį komitetą sudaro 28 nariai, po 
vieną iš kiekvienos valstybės narės, jie 
renkami dvejų metų kadencijai, kurią 
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savo narių. galima pratęsti. Grupė iš savo narių vienų 
metų kadencijai, kurią galima pratęsti, 
išsirenka pirmininką. Nustatant mokslinio 
komiteto sudėtį laikomasi lyčių lygybės 
principo, kaip numatyta bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 16 
straipsnyje.

Or. ro

Pakeitimas 120
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasauliniu lygiu pripažintiems akademinės 
bendruomenės, pramonės ir reguliavimo 
institucijų ekspertams. Visi mokslinio 
komiteto nariai kartu turi reikiamos 
mokslinės kompetencijos ir techninės 
srities žinių, būtinų teikiant moksliškai 
pagrįstas rekomendacijas bendrajai įmonei 
„Švarus dangus 2“.

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasauliniu lygiu pripažintiems akademinės 
bendruomenės, pramonės ir reguliavimo 
institucijų ekspertams. Visi mokslinio 
komiteto nariai kartu turi reikiamos 
mokslinės kompetencijos ir techninės 
srities žinių, būtinų teikiant moksliškai 
pagrįstas rekomendacijas bendrajai įmonei 
„Švarus dangus 2“. Mokslinio komiteto 
sudėtimi siekiama užtikrinti lyčių lygybę, 
kaip numatyta Reglamento (ES) 
Nr. .../2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“] 16 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 121
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasaulinio lygio akademinės 
bendruomenės, pramonės ir reguliavimo 
institucijų ekspertams. Visi mokslinio 
komiteto nariai kartu turi reikiamos 
mokslinės kompetencijos ir techninės 
srities žinių, būtinų teikiant moksliškai 
pagrįstas rekomendacijas bendrajai įmonei 
„Švarus dangus 2“.

2. Nariai proporcingai atstovauja 
pasaulinio lygio akademinės 
bendruomenės, pilietinės visuomenės ir 
reguliavimo institucijų ekspertams. Visi 
mokslinio komiteto nariai kartu turi 
reikiamos mokslinės kompetencijos ir 
techninės srities žinių, būtinų teikiant 
moksliškai pagrįstas rekomendacijas 
bendrajai įmonei „Švarus dangus 2“.

Or. en

Pakeitimas 122
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 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 
valstybių atstovų grupė.

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

Or. en

Pakeitimas 123
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 4 punkto -a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) pataria dėl bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ strateginių krypčių ir veiklos;
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Or. en

Pakeitimas 124
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 125
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Mokslinis komitetas turi reguliariai 
gauti informaciją, ypač susijusią su 
dalyvavimu bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ finansuojamuose 
netiesioginiuose veiksmuose, apie 
kiekvieno kvietimo ir projekto 
įgyvendinimo rezultatus, sąveiką su 
kitomis atitinkamomis Sąjungos 
programomis, bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ biudžeto vykdymą ir mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidą ir panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 126
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Mokslinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

7. Mokslinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles ir paskiria 3 atstovų į 
valdybą kandidatūras.

Or. en

Pakeitimas 127
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 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

Pakeitimas 128
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąsajų su bendrąja programa
„Horizontas 2020“;

c) atitikties bendrajai programai
„Horizontas 2020“;

Or. en
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Pakeitimas 129
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tikslingumo įtraukti atitinkamą 
mokslinių tyrimų prioritetą, kurį 
įgyvendina bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“, į įprastus kvietimus teikti 
pasiūlymus pagal bendrąją programą 
„Horizontas 2020“, siekiant užtikrinti 
naujo pobūdžio sąveiką su strateginės 
svarbos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 130
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies 3 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kvietimų teikti pasiūlymus ir dalyvauti 
konkursuose rezultatų ir planavimo;

Or. en

Pakeitimas 131
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 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.
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Or. en

Pakeitimas 132
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 40 % bendro Sąjungos finansavimo 
skiriama lyderiams ir jų dalyvaujantiems 
filialams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi visos lėšos yra ES viešosios lėšos, jos turėtų būti išmokamos paskelbus atvirą ir 
konkurencingą kvietimą teikti pasiūlymus. Jokiam konkrečiam subjektui lėšos neturėtų būti 
skiriamos iš anksto.

Pakeitimas 133
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 30 % bendro Sąjungos finansavimo 
skiriama pagrindiniams partneriams ir jų 
dalyvaujantiems filialams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi visos lėšos yra viešosios, jos turėtų būti išmokamos paskelbus atvirą ir 
konkurencingą kvietimą teikti pasiūlymus. Jokiam konkrečiam subjektui lėšos neturėtų būti 
skiriamos iš anksto.
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Pakeitimas 134
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 30 % bendro Sąjungos
finansavimo skiriama pagal konkursinius 
kvietimus teikti pasiūlymus ir konkursus. 
Ypatingas dėmesys skiriamas siekiant 
užtikrinti tinkamą MVĮ dalyvavimą.

100 % bendro Sąjungos finansavimo 
skiriama pagal konkursinius kvietimus 
teikti pasiūlymus ir konkursus. Ypatingas 
dėmesys skiriamas siekiant užtikrinti 
tinkamą MVĮ dalyvavimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi visos lėšos yra viešosios, jos turėtų būti išmokamos paskelbus atvirą ir 
konkurencingą kvietimą teikti pasiūlymus. Jokiam konkrečiam subjektui lėšos neturėtų būti 
skiriamos iš anksto.

Pakeitimas 135
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo Reglamento Nr. .../2013 
[programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo taisyklės] 8 straipsnio 3 dalies 
nukrypti leidžiančios nuostatos, kuriose 
numatyta, kad dotaciją gali gauti vienas 
konkretus juridinis asmuo, taikomos 
išimtiniais atvejais ir deramai 
pagrindžiamos.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu visuose kvietimuose teikti pasiūlymus būtų leidžiama finansavimą gauti vienam 
konkrečiam subjektui, o ne 3 subjektams, kaip numatyta programos „Horizontas 2020“ 
taisyklėse, programa „Švarus dangus“ praktiškai virstų aviacijos pramonės pirkimų 
programa, o tai neturėtų būti programos „Horizontas 2020“ viešųjų lėšų naudojimo tikslas.

Pakeitimas 136
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 18 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kuris nors bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ 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. Pirmiausia jį išklausiusi 
ir pasiūliusi pasinaudoti trūkumų 
pašalinimo tvarka valdyba gali sustabdyti 
savo įsipareigojimų nevykdančio nario 
naudojimąsi balso teise. 

Or. fr

Pakeitimas 137
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ teikia 3. Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ teikia 



PE524.725v01-00 56/63 AM\1011983LT.doc

LT

metinę ataskaitą Komisijai pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 60 straipsnio 5 dalį.

metinę ataskaitą Komisijai ir biudžeto 
valdymo institucijoms.

Per du mėnesius nuo kiekvienų fiskalinių 
metų pabaigos vykdomasis direktorius 
Audito Rūmams pateikia praėjusiųjų 
metų metines ataskaitas ir balansą. 
Audito Rūmai gali atlikti patikrinimus, 
įskaitant patikras vietoje.

Or. en

Pakeitimas 138
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitas tikrina nepriklausoma audito 
įstaiga, kaip numatyta Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 
5 dalyje.

4. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitas tikrina Audito Rūmai pagal 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą. Atlikdami tikrinimą Audito 
Rūmai atsižvelgia į nepriklausomos audito 
įstaigos, kuriai bus patikėta užduotis 
pateikti Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
60 straipsnio 5 dalyje numatytą nuomonę, 
išvadas;

Or. fr

Pakeitimas 139
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitas tikrina nepriklausoma audito 

4. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitas tikrina Audito Rūmai.
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įstaiga, kaip numatyta Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 140
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitas tikrina nepriklausoma audito 
įstaiga, kaip numatyta Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalyje.

4. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitas pagal SESV 287 straipsnį tikrina 
Audito Rūmai.

Or. en

Pakeitimas 141
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Audito Rūmai parengia specialiąją 
metinę ataskaitą dėl bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“.

Or. en

Pakeitimas 142
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitų Audito Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 143
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitų Audito Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 144
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 dalies 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
sąskaitų Audito Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 23 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“, jos 
organai ir darbuotojai vykdydami veiklą 
vengia bet kokio interesų konflikto.

1. Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“, jos 
organai ir darbuotojai vykdydami veiklą 
vengia bet kokio interesų konflikto. 
Pirmiausia viešai skelbiama šio 
reglamento 16 straipsnio 4a dalyje 
numatyta interesų deklaracija.

Or. en

(Žr. 16 straipsnio 4a dalies (naujos) pakeitimą.)

Pakeitimas 146
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 23 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba gali priimti savo nariams, 
organams bei darbuotojams taikomas 
interesų konfliktų prevencijos ir valdymo 
taisykles. Tose taisyklėse yra nuostatos, 
kuriomis siekiama išvengti narių atstovų 
valdyboje interesų konflikto.

2. Valdyba gali priimti savo nariams, 
organams bei darbuotojams taikomas 
interesų konfliktų prevencijos ir valdymo 
taisykles. Tose taisyklėse yra nuostatos, 
kuriomis siekiama išvengti narių atstovų 
valdyboje interesų konflikto. Pirmiausia 
viešai skelbiama šio reglamento 16 
straipsnio 4a dalyje numatyta interesų 
deklaracija.

Or. en

(Žr. 16 straipsnio 4a dalies (naujos) pakeitimą.)

Pakeitimas 147
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 23 dalies 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valdyba turi priimti savo nariams, 
organams bei darbuotojams taikomas 
interesų konfliktų prevencijos ir valdymo 
taisykles. Tose taisyklėse yra nuostatos, 
kuriomis siekiama išvengti valdybos narių 
atstovų interesų konfliktų.

Or. fr

Pakeitimas 148
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 24 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje 
numatytam laikotarpiui bendroji įmonė 
„Švarus dangus 2“ likviduojama.

1. Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje 
numatytam laikotarpiui arba anksčiau, 
jeigu nepasiekiama įmonės tikslų,
bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 
likviduojama.

Or. en

Pakeitimas 149
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 24 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likviduojamos bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ turtas naudojamas jos 
įsipareigojimams įvykdyti ir su 
likvidavimu susijusioms išlaidoms 
padengti. Perteklius paskirstomas 
likvidavimo metu esantiems nariams 
proporcingai pagal jų finansinį įnašą į 

4. Likviduojamos bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ turtas naudojamas jos 
įsipareigojimams įvykdyti ir su 
likvidavimu susijusioms išlaidoms 
padengti. Perteklius paskirstomas 
likvidavimo metu esantiems nariams 
proporcingai pagal jų finansinį įnašą į 
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bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“. 
Sąjungai paskirtas perteklius grąžinamas į 
Sąjungos biudžetą.

bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“. 
Sąjungai paskirtas perteklius grąžinamas į 
Sąjungos biudžeto specialiąją bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ vykdymo 
programą.

Or. fr

Pakeitimas 150
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 11 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technologijų vertintojas 1 % pirmiau 
nurodytos ITPPP ir (arba) NODP vertės

Technologijų vertintojas 5 % pirmiau 
nurodytos ITPPP ir (arba) NODP vertės

Or. en

Pakeitimas 151
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 12 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiško projektavimo horizontaliojo 
lygmens veikla 2% pirmiau nurodytos 
ITPPP ir (arba) NODP vertės

Ekologiško projektavimo horizontaliojo 
lygmens veikla 15% pirmiau nurodytos 
ITPPP ir (arba) NODP vertės

Or. en

Pakeitimas 152
Jerzy Buzek
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

100%
NODP

Dideli keleiviniai orlaiviai 32%
Regioniniai orlaiviai 6%

Sukasparniai 12%
ITPPP

Lėktuvo karkasai 19%
Varikliai 17%

Sistemos 14%
Horizontaliojo lygmens veikla

Technologijų vertintojas 1 % pirmiau nurodytos ITPPP ir (arba) 
NODP vertės

Ekologiško projektavimo horizontaliojo 
lygmens veikla 

2 % pirmiau nurodytos ITPPP ir (arba) 
NODP vertės 

Nedidelio masto oro transporto 
horizontaliojo lygmens veikla

3 % pirmiau nurodytos ITPPP ir (arba) 
NODP vertės

Pakeitimas

100%
NODP

Dideli keleiviniai orlaiviai 32%
Regioniniai orlaiviai 6%

Sukasparniai 12%
ITPPP

Lėktuvo karkasai 19%

Varikliai 17%
Sistemos 14%

Horizontaliojo lygmens veikla
Technologijų vertintojas 1% pirmiau nurodytos ITPPP ir (arba) 

NODP vertės, neskaitant nedidelio masto 
oro transporto NODP vertės



AM\1011983LT.doc 63/63 PE524.725v01-00

LT

Ekologiško projektavimo horizontaliojo 
lygmens veikla 

2% pirmiau nurodytos ITPPP ir (arba) 
NODP vertės, neskaitant nedidelio masto 
oro transporto NODP vertės

Nedidelio masto oro transportas 5 % pirmiau nurodytos ITPPP ir (arba) 
NODP vertės

Or. en


