
AM\1011983PL.doc PE524.725v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2013/0244(NLE)

6.12.2013

POPRAWKI
33 - 152

Projekt sprawozdania
Christian Ehler
(PE522.765v01-00)

w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))



PE524.725v01-00 2/65 AM\1011983PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\1011983PL.doc 3/65 PE524.725v01-00

PL

Poprawka 33
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek 
Komisji;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie
wniosku Komisji po poprawkach;

Or. fr

Poprawka 34
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 4

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

4. zwraca się do Rady o ponowne 
skonsultowanie się z Parlamentem w 
przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do 
wniosku Komisji;

4. zwraca się do Rady o ponowne 
skonsultowanie się z Parlamentem w 
przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do 
wniosku Komisji po poprawkach;

Or. fr

Poprawka 35
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w 
sprawie planu działań na rzecz stabilnej 
przyszłości lotnictwa ogólnego i 
korporacyjnego6a wzywa on Komisję do
zwiększenia wsparcia dla badań, rozwoju i 
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innowacji lotniczych, szczególnie 
realizowanych przez MŚP, które 
projektują i budują samoloty dla lotnictwa 
ogólnego i korporacyjnego;
__________________
6a Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 5.

Or. en

Poprawka 36
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
.../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014 – 2020)8 należy 
zapewnić dalsze wsparcie wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr .../2013.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
.../2013 [program ramowy „Horyzont 
2020”] oraz decyzją Rady (UE) nr .../2013 
z dnia ... 2013 r. ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014 – 2020)8 należy 
zapewnić dalsze wsparcie wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr .../2013.

__________________ __________________
8 Dz.U. … [program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020”].

8 Dz.U. … [program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić odniesienie nie tylko do programu szczegółowego, lecz również do 
programu ramowego, co jest istotne dla wykazania zgodności z art. 19 programu ramowego i 
określonymi w nim zasadami.

Poprawka 37
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
.../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014 – 2020)8 należy
zapewnić dalsze wsparcie wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr .../2013.

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
.../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014 – 2020)8 można 
zapewnić dalsze wsparcie wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr .../2013.

__________________ __________________
8 Dz.U. … [program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020”].

8 Dz.U. … [program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 38
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste 
niebo” utworzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. 
ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo 
„Czyste niebo”9 realizuje cele polegające 
na stymulowaniu nowych badań w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, co 
umożliwia długotrwałą współpracę między 
zainteresowanymi podmiotami z branży 
aeronautycznej. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w bardzo dużym 
zakresie uczestniczą we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Czyste niebo” –
przydzielono im około 40 % budżetu na 
zaproszenia do składania wniosków. Ocena 
śródokresowa10 wspólnego 
przedsiębiorstwa „Czyste niebo” wykazała, 
że wspólne przedsiębiorstwo z 

(6) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste 
niebo” utworzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r.
ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo 
„Czyste niebo”9 realizuje cele polegające 
na stymulowaniu nowych badań w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, co 
umożliwia długotrwałą współpracę między 
zainteresowanymi podmiotami z branży 
lotniczej. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) w umiarkowanym zakresie 
uczestniczą we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Czyste niebo” –
przydzielono im około 40 % budżetu na 
zaproszenia do składania wniosków. Ocena 
śródokresowa10 wspólnego 
przedsiębiorstwa „Czyste niebo” wykazała, 
że wspólne przedsiębiorstwo z 
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powodzeniem stymuluje zmiany 
przyczyniające się do realizacji zadań 
środowiskowych. Ponadto wspólne 
przedsiębiorstwo odniosło ogromny sukces 
pod względem zainteresowania szerokim i 
zróżnicowanym uczestnictwem w nim 
wszystkich kluczowych unijnych sektorów 
przemysłu i wielu MŚP. Doprowadziło to 
do nawiązania współpracy z nowymi 
podmiotami i do udziału nowych 
organizacji. Obszar badań tego wspólnego 
przedsiębiorstwa należy zatem nadal 
wspierać na potrzeby osiągnięcia jego 
celów określonych w art. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

powodzeniem stymuluje zmiany 
przyczyniające się do realizacji zadań 
środowiskowych. Doprowadziło to do 
nawiązania współpracy z nowymi 
podmiotami i do udziału nowych 
organizacji. Obszar badań tego wspólnego 
przedsiębiorstwa należy zatem nadal 
wspierać na potrzeby osiągnięcia jego 
celów określonych w art. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

__________________ __________________
9 Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1 – 20. 9 Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1 – 20.
10 SEC/2011/1072 final. 10 SEC/2011/1072 final.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ większość środków budżetowych nie pochodziła z zaproszeń do składania 
wniosków, udział w wartościach bezwzględnych był niski.

Poprawka 39
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach dalszego wspierania 
programu badawczego „Czyste niebo” 
należy uwzględnić także doświadczenia 
uzyskane poprzez działania w ramach 
wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste 
niebo”, w tym wyniki jego oceny 
śródokresowej i zalecenia 
zainteresowanych stron11. Wsparcie to 
należy wdrożyć za pomocą struktury i 
zasad w większym stopniu dostosowanych 

(7) W ramach dalszego wspierania 
programu badawczego „Czyste niebo” 
należy uwzględnić także doświadczenia 
uzyskane poprzez działania w ramach 
wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste 
niebo”, w tym wyniki jego oceny 
śródokresowej i zalecenia 
zainteresowanych stron11. Wsparcie to 
należy wdrożyć w otwarty i przejrzysty 
sposób za pomocą struktury i zasad w 
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do potrzeb, aby zwiększyć efektywność i 
zapewnić uproszczenie. W tym celu 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
powinno przyjąć przepisy finansowe 
dopasowane do jego potrzeb zgodnie z art. 
209 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii12.

większym stopniu dostosowanych do 
potrzeb, aby zwiększyć efektywność i 
zapewnić uproszczenie. W tym celu 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
powinno przyjąć przepisy finansowe 
dopasowane do jego potrzeb zgodnie z art. 
209 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii12.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/news/csju
consultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/news/csju
consultationreview_final.pdf

12 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 12 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 40
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby osiągnąć cele wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”, należy w 
jego ramach zapewniać wsparcie 
finansowe, głównie w formie dotacji dla 
członków i uczestników przyznawanych na 
podstawie otwartych i zgodnych z 
zasadami konkurencji zaproszeń do 
składania wniosków.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 41
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE



PE524.725v01-00 8/65 AM\1011983PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wkłady prywatnych członków 
powinny być związane także z 
dodatkowymi działaniami podejmowanymi 
przez nich zgodnie z planem dodatkowych 
działań; w celu uzyskania odpowiedniego 
obrazu efektu dźwigni te dodatkowe 
działania powinny stanowić wkład w 
szerszą wspólną inicjatywę technologiczną 
„Clean Sky”.

(11) Wkłady prywatnych członków 
związane z dodatkowymi działaniami 
podejmowanymi przez nich zgodnie z 
planem dodatkowych działań powinny 
zostać określone ilościowo, jednak nie 
należy ich zaliczać do wkładu w szerszą 
wspólną inicjatywę technologiczną „Clean 
Sky”.

Or. en

Poprawka 42
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” powinien 
być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z 
dnia ... 2013 r. ustanawiającym zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020” – programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014 – 2020)13.

(12) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” powinien 
być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z 
dnia ... 2013 r. ustanawiającym zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020” – programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014 – 2020)13. Struktura 
umowy nie powinna odbiegać od tej, która 
jest stosowana w ramach programu 
„Horyzont 2020”, a unikać należy 
dodatkowych poziomów umowy, z którymi 
wiąże się ryzyko nałożenia niepotrzebnego 
obciążenia administracyjnego na 
uczestników.

__________________ __________________
13 Dz.U. … [zasady uczestnictwa dla programu 
„Horyzont 2020”].

13 Dz.U. … [zasady uczestnictwa dla programu 
„Horyzont 2020”].
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Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy zauważyli, że w ramach „Clean Sky” stworzono strukturę z trzema poziomami 
umów, zamiast dwóch poziomów stosowanych najczęściej w 7.PR.

Poprawka 43
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unijnym wkładem finansowym należy 
zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami oraz zasadami 
zarządzania pośredniego określonymi w 
rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 
966/2012 i rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 
października 2012 r. w sprawie zasad 
stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/201214.

(13) Unijnym wkładem finansowym należy 
zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami oraz zasadami 
zarządzania pośredniego określonymi w 
art. 60 ust. 1 – 4 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 
z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
zasad stosowania rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/201214.

__________________ __________________
14 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1. 14 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 44
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia
wobec wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2”, jak uprawnienia wykonywane w 
odniesieniu do Komisji.

(16) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2”, jak uprawnienia wykonywane w 
odniesieniu do Komisji. To samo dotyczy 
Europejskiego Trybunału 
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Obrachunkowego i Parlamentu 
Europejskiego.

Or. fr

Poprawka 45
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 księgi rachunkowe organów, o 
których mowa w art. 209 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012, badane są 
przez niezależny organ kontrolny, który 
wydaje opinię na temat m.in. 
wiarygodności tych ksiąg rachunkowych 
oraz legalności i prawidłowości operacji 
podstawowych. W związku z dążeniem do 
unikania podwójnego badania księgi 
rachunkowe wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” nie powinny być 
przedmiotem badania przez Trybunał 
Obrachunkowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 księgi rachunkowe organów, o 
których mowa w art. 209 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012, badane są 
przez niezależny organ kontrolny, który 
wydaje opinię na temat m.in.
wiarygodności tych ksiąg rachunkowych 
oraz legalności i prawidłowości operacji 
podstawowych. W związku z dążeniem do 
unikania podwójnego badania księgi 
rachunkowe wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” nie powinny być 
przedmiotem badania przez Trybunał 
Obrachunkowy.

(17) Zgodnie z art. 287 TFUE, organy lub 
jednostki organizacyjne utworzone przez 
Unię muszą podlegać badaniu przez 
Trybunał Obrachunkowy, który wydaje 
opinię na temat wiarygodności tych ksiąg 
rachunkowych oraz legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych. W 
związku z dążeniem do unikania 
podwójnego badania księgi rachunkowe 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
nie powinny być przedmiotem badania 
przez Trybunał Obrachunkowy.

Or. ro

Poprawka 47
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
księgi rachunkowe organów, o których 

(17) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
księgi rachunkowe organów, o których 
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mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, badane są przez 
niezależny organ kontrolny, który wydaje 
opinię na temat m.in. wiarygodności tych 
ksiąg rachunkowych oraz legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych. W 
związku z dążeniem do unikania 
podwójnego badania księgi rachunkowe 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
nie powinny być przedmiotem badania 
przez Trybunał Obrachunkowy.

mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, badane są przez 
niezależny organ kontrolny, który wydaje 
opinię na temat m.in. wiarygodności tych 
ksiąg rachunkowych oraz legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych. 
Niezależnie od tej opinii, która nie stanowi 
audytu, księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” powinny 
być przedmiotem badania przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest uzasadnione, aby księgi rachunkowe wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” nie 
były przedmiotem badania przez Trybunał Obrachunkowy. Opinia, nawet jeżeli została 
wydana przez niezależny organ kontrolny, nie stanowi audytu, który daje stronom trzecim, w 
tym Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, wysoki poziom pewności, że rachunki
przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji przedsiębiorstwa i że podstawowe operacje są 
legalne i prawidłowe.

Poprawka 48
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
księgi rachunkowe organów, o których 
mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, badane są przez 
niezależny organ kontrolny, który wydaje 
opinię na temat m.in. wiarygodności tych 

(17) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
księgi rachunkowe organów, o których 
mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, badane są przez 
niezależny organ kontrolny, który wydaje 
opinię na temat m.in. wiarygodności tych 
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ksiąg rachunkowych oraz legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych. W 
związku z dążeniem do unikania 
podwójnego badania księgi rachunkowe 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2” nie powinny być przedmiotem badania 
przez Trybunał Obrachunkowy.

ksiąg rachunkowych oraz legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych.

Or. en

Poprawka 49
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Do końca 2017 r. zarówno 
działające, jak i nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne, w tym wspólne 
inicjatywy technologiczne (WIT), powinny 
być przedmiotem szczegółowej oceny, 
stanowiącej część oceny śródokresowej 
programu „Horyzont 2020”, która ma
uwzględniać między innymi analizę ich 
otwartości, przejrzystości i skuteczności.

Or. en

Poprawka 50
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
osiągnięcie większego uproszczenia i 
harmonizacji finansowania europejskich 
badań i innowacji, wspólne 
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przedsiębiorstwa powinny unikać 
ustalania zasad różnych od programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 51
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Aby pomóc zbliżyć do siebie 
rozdzielone badania i innowacje w 
Europie, należy rozwijać
komplementarność i ścisłą synergię z 
funduszami strukturalnymi. W miarę 
możliwości będzie promowana
interoperacyjność pomiędzy dwoma
instrumentami. Wspierane będzie 
finansowanie skumulowane lub łączone. 
W tym kontekście środki będą 
ukierunkowane na pełne wykorzystanie 
potencjalnych zasobów osób 
utalentowanych w Europie i w ten sposób 
na zoptymalizowanie gospodarczych i 
społecznych skutków badań i innowacji;
środki te będą także odrębne, a zarazem 
komplementarne w odniesieniu do polityk
i działań dotyczących funduszy polityki 
spójności.

Or. en

Poprawka 52
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20c) Należy wdrożyć środki promujące 
udział MŚP, uniwersytetów i ośrodków 
badawczych. W tym kontekście należy 
zidentyfikować i zlikwidować bariery 
uniemożliwiające nowym podmiotom 
udział w programie.

Or. en

Poprawka 53
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. przyczynienie się do realizacji celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej 
„Clean Sky 2”, w szczególności aby 
integrować, demonstrować i walidować 
technologie umożliwiające:

2. przyczynienie się do poprawy 
oddziaływania technologii lotniczych na 
środowisko, jak również rozwijanie
silnego i konkurencyjnego na skalę 
światową przemysłu lotniczego i łańcucha 
dostaw w Europie;
należy do tego dążyć poprzez 
przyspieszenie rozwoju technologii 
transportowych mniej zanieczyszczających 
powietrze w celu jak najszybszego ich 
wdrożenia i w szczególności należy 
integrować, demonstrować i walidować 
technologie umożliwiające:

Or. en

Poprawka 54
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poprawę bezpieczeństwa, 
oddziaływanie na środowisko i obniżenie 
kosztów eksploatacji małych samolotów.

Or. en

Poprawka 55
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
1,8 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt 
(iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do 
organów, o których mowa w art. 209 tego 
rozporządzenia.

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze składkami państw 
członkowskich Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 
na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2”, przeznaczonego na 
pokrycie kosztów administracyjnych i 
operacyjnych wynosi 1,8 mld EUR. Wkład 
wnoszony jest ze środków z budżetu 
ogólnego Unii przeznaczonych na program 
szczegółowy wdrażający program ramowy 
„Horyzont 2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 
lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
w odniesieniu do organów, o których 
mowa w art. 209 tego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 56
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
1,8 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt 
(iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do 
organów, o których mowa w art. 209 tego 
rozporządzenia.

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
1,575 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt 
(iv) oraz art. 60 ust. 1 – 4 i art. 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
w odniesieniu do organów, o których 
mowa w art. 209 tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje obcięcie budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” o 
12,5% na skutek ogólnego obniżenia środków przeznaczonych na realizację programu 
„Horyzont 2020” w wieloletnich ramach finansowych, aby nie zaburzyć kruchej równowagi 
między finansowaniem wspólnych badań w dziedzinie transportu z jednej strony i
finansowaniem wspólnej inicjatywy technologicznej z drugiej strony. Takie samo cięcie należy 
zastosować do innych wspólnych inicjatyw technologicznych. Jednocześnie sprawozdawca 
proponuje skrócenie czasu działania wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” o 4 lata, co 
oznacza konieczność określenia odnowionego budżetu w kolejnych wieloletnich ramach
finansowych po roku 2020.

Poprawka 57
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
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1,8 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt 
(iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do 
organów, o których mowa w art. 209 tego 
rozporządzenia.

0,6 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt 
(iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do 
organów, o których mowa w art. 209 tego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski przemysł lotniczy jest w świetnej formie. Airbus, główny partner i odbiorca 
„Clean Sky”, ogłosił w lipcu 2013 r. (wystawa w Le Bourget), że ma komplet zamówień na 
następne 7 lat, w ciągu których ma wykonać ponad 5000 samolotów. Od tego czasu (wystawa 
w Pekinie) liczba zamówień jeszcze wzrosła. Fundusze na badania i rozwój w tym zakresie 
powinien w większym stopniu wnosić przemysł, podczas gdy środki publiczne programu 
„Horyzont 2020” należy koncentrować na obszarach, w których niemożliwe jest wydawanie
pieniędzy z sektora prywatnego.

Poprawka 58
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowa o delegowaniu zadań, o której 
mowa w ust. 2, dotyczy aspektów 
określonych w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 
61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, a także w art. 40 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 
oraz między innymi:

3. Umowa o delegowaniu zadań, o której
mowa w ust. 2, dotyczy aspektów 
określonych w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 
ust. 1 – 4 i art. 61 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, a także w art. 40 
rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 1268/2012 oraz między innymi:

Or. en

Poprawka 59
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) konkretnych wskaźników skuteczności 
działania związanych z funkcjonowaniem 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”;

c) konkretnych wskaźników skuteczności 
działania związanych z funkcjonowaniem 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, w tym sposobu, w jaki przyczyniają się 
one do osiągnięcia celu programu 
„Horyzont 2020” w ramach jego filaru 
„Wyzwania społeczne” pod tytułem 
„Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport”;

Or. en

Poprawka 60
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustaleń dotyczących przekazywania 
danych koniecznych do zapewnienia 
Komisji możliwości wywiązania się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
upowszechniania i sprawozdawczości;

d) ustaleń dotyczących przekazywania 
danych koniecznych do zapewnienia 
Komisji możliwości wywiązania się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
upowszechniania i sprawozdawczości, w 
tym pełnych informacji na temat
wszystkich wniosków i umów o udzielenie 
dotacji oraz ich partnerów, które należy 
wprowadzać terminowo do ogólnej bazy 
danych programu „Horyzont 2020” 
[ECORDA];

Or. en

Poprawka 61
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa 
się z:

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa 
się z wkładów na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
określonych w klauzuli 15 ust. 2 i klauzuli 
15 ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I.

Or. en

Poprawka 62
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkładów na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
określonych w klauzuli 15 ust. 2 i klauzuli 
15 ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I;

skreślona

Or. en

(Tekst włączony do wprowadzenia do art. 4 ust. 2)

Uzasadnienie

Jedynie wkłady przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych z 
udziałem członków programu powinny być uznawane za wkłady na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa. Wszelkie dodatkowe działania, które nie wchodzą w zakres programu, 
mogą zostać określone ilościowo w celach informacyjnych, ale nie powinny być zaliczane
jako odpowiednik funduszy UE.

Poprawka 63
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkładów niepieniężnych o wartości co 
najmniej 990 mln EUR wnoszonych w 
okresie określonym w art. 1 przez 
członków innych niż Unia lub przez ich 
podmioty powiązane, składających się z 
kosztów poniesionych przez nie w trakcie 
realizacji dodatkowych działań 
niewchodzących w zakres planu prac 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, mających na celu przyczynienie się do 
realizacji celów wspólnej inicjatywy 
technologicznej „Czyste niebo”. Inne 
unijne programy finansowania mogą 
wspierać te koszty zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i procedurami. 
W takich przypadkach finansowanie 
unijne nie może zastępować wkładów 
niepieniężnych wnoszonych przez 
członków innych niż Unia lub ich 
podmioty powiązane.

skreślona

Or. en

Poprawka 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkładów niepieniężnych o wartości co 
najmniej 990 mln EUR wnoszonych w 
okresie określonym w art. 1 przez 
członków innych niż Unia lub przez ich 
podmioty powiązane, składających się z 
kosztów poniesionych przez nie w trakcie 
realizacji dodatkowych działań 
niewchodzących w zakres planu prac 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 

b) wkładów na dodatkowe działania o 
wartości co najmniej 990 mln EUR 
wnoszonych w okresie określonym w art. 1 
przez członków innych niż Unia lub przez 
ich podmioty powiązane, składających się 
z kosztów poniesionych przez nie w trakcie 
realizacji dodatkowych działań 
niewchodzących w zakres planu prac 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
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2”, mających na celu przyczynienie się do 
realizacji celów wspólnej inicjatywy 
technologicznej „Czyste niebo”. Inne 
unijne programy finansowania mogą 
wspierać te koszty zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i procedurami. 
W takich przypadkach finansowanie unijne 
nie może zastępować wkładów 
niepieniężnych wnoszonych przez
członków innych niż Unia lub ich 
podmioty powiązane.

2”, mających na celu przyczynienie się do 
realizacji celów wspólnej inicjatywy 
technologicznej „Czyste niebo”. Inne 
unijne programy finansowania mogą 
uzupełniać te działania zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i procedurami. 
W takich przypadkach finansowanie unijne 
nie może zastępować dodatkowych działań
członków innych niż Unia lub ich 
podmioty powiązane.

Or. en

Poprawka 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty, o których mowa w lit. b), nie 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
udzielanego przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. Takie 
odpowiednie działania określa się w 
planach dodatkowych działań, w których 
podawana jest wartość szacunkowa takich 
wkładów.

Koszty, o których mowa w lit. b), nie 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
udzielanego przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”.

Or. en

Poprawka 66
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty, o których mowa w lit. b), nie 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 

Wszelkie koszty poniesione w okresie 
określonym w art. 1 przez członków 
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udzielanego przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. Takie 
odpowiednie działania określa się w 
planach dodatkowych działań, w których 
podawana jest wartość szacunkowa takich 
wkładów.

innych niż Unia lub przez ich podmioty 
powiązane w związku z realizacją 
dodatkowych działań niewchodzących w 
zakres planu prac wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”, mających 
na celu przyczynienie się do realizacji 
celów wspólnej inicjatywy technologicznej 
„Czyste niebo”, są określone ilościowo, 
ale w żadnym przypadku nie zastępują 
wkładów niepieniężnych wnoszonych 
przez członków innych niż Unia lub ich 
podmioty powiązane. Nie kwalifikują się 
one do wsparcia finansowego udzielanego 
przez wspólne przedsiębiorstwo „Clean 
Sky 2”. Inne unijne programy 
finansowania mogą wspierać te koszty 
zgodnie z obowiązującymi zasadami i 
procedurami. Takie odpowiednie działania 
określa się w planach dodatkowych 
działań, w których podawana jest wartość 
szacunkowa takich wkładów.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie wkłady przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych z 
udziałem członków programu powinny być uznawane za wkłady na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa. Wszelkie dodatkowe działania, które nie wchodzą w zakres programu, 
mogą zostać określone ilościowo w celach informacyjnych, ale nie powinny być zaliczane 
jako odpowiednik funduszy UE.

Poprawka 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” inni niż Unia składają co 
roku do dnia 31 stycznia Radzie 
Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” sprawozdanie z wartości 
wkładów, o których mowa w ust. 2, 

3. Prywatni członkowie w razie potrzeby, a 
co najmniej dwa razy podczas trwania 
programu „Clean Sky 2”, dokonują 
aktualizacji i informują o deklaracji w 
sprawie dodatkowych działań.
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wniesionych w każdym z poprzednich lat 
budżetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Działania dodatkowe są określone w deklaracji branży przemysłowej przekazanej Komisji 
Europejskiej w dniu 28 maja 2013 r. i stanowią jedynie zobowiązanie polityczne pozbawione 
skutków umownych. Sposób informowania, aktualizowania i wprowadzania zmian również 
został określony w deklaracji. Działania te nie wchodzą w zakres planu prac „Clean Sky 2” i 
nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczości.

Poprawka 68
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15 
ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego 
powołanego przez dany podmiot. Wycenę 
wkładów weryfikuje wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. W 
przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
może poddać wycenę audytowi.

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15 
ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Wycenę wkładów weryfikuje 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”.
Członkowie inni niż Unia, którzy 
dobrowolnie przeznaczyli dodatkowe
wkłady, aktualizują informacje na temat 
realizacji tego zobowiązania.

Or. en
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Poprawka 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15 
ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego 
powołanego przez dany podmiot. Wycenę 
wkładów weryfikuje wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. W 
przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”
może poddać wycenę audytowi.

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
których mowa w klauzuli 15 ust. 3 lit. b) 
statutu znajdującego się w załączniku I, 
koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową 
praktyką księgowania kosztów danych 
podmiotów, z mającymi zastosowanie 
standardami rachunkowości państwa, w 
którym dany podmiot ma siedzibę, oraz z 
mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Wycenę wkładów weryfikuje 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. 
Koszty poniesione w związku z 
dodatkowymi działaniami nie są objęte 
audytem przez wspólne przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2” ani przez inny organ 
unijny.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe działania, które nie są współfinansowane przez Unię, nie powinny być objęte 
audytem.

Poprawka 70
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15 

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15 
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ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego 
powołanego przez dany podmiot. Wycenę 
wkładów weryfikuje wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. W 
przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
może poddać wycenę audytowi.

ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty wkładów, o których 
mowa w klauzuli 15 ust. 3 lit. b) statutu 
znajdującego się w załączniku I, są 
zatwierdzane przez niezależnego audytora 
zewnętrznego powołanego przez dany 
podmiot. Wycenę wkładów weryfikuje 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. 
W przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
może poddać wycenę audytowi. Dany 
podmiot prezentuje ogółowi społeczeństwa 
swoje działania dodatkowe w corocznym 
sprawozdaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo, że działania dodatkowe realizowane przez prywatnych członków stanowią miły 
dodatek w postaci zwielokrotnienia skutków działania wspólnej inicjatywy technologicznej, 
jednak nie powinny one wchodzić w zakres audytu. Działania dodatkowe należy odpowiednio 
planować i realizować, powinny być one równie wyraźnie określone jak wkłady niepieniężne i 
objęte roczną sprawozdawczością. Należy przestrzegać kwoty 990 mln. Działania te nie są 
jednak współfinansowane przez Unię, a zatem powinny zostać wyłączone z zakresu kontroli 
innej, niż przeprowadzana przez wspólne przedsiębiorstwo.

Poprawka 71
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 4. Na potrzeby wyceny wkładów, o 
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których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15 
ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego 
powołanego przez dany podmiot. Wycenę 
wkładów weryfikuje wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. W 
przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
może poddać wycenę audytowi.

których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 15
ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w 
załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości/międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego 
powołanego przez dany podmiot. Wycenę 
wkładów weryfikuje wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. W 
przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
oraz Trybunał Obrachunkowy mogą
poddać wycenę audytowi.

Or. en

Poprawka 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zakończyć, 
proporcjonalnie obniżyć lub zawiesić 
wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” lub 
zainicjować procedurę likwidacyjną, o 
której mowa w klauzuli 24 ust. 2 statutu 
znajdującego się w załączniku I, jeśli tacy 
członkowie lub ich podmioty powiązane 
nie wniosą wkładów, o których mowa w 
ust. 2, lub wniosą je tylko częściowo lub z 
opóźnieniem.

skreślony

Or. en



PE524.725v01-00 28/65 AM\1011983PL.doc

PL

Uzasadnienie

Dodatkowe działania nie powinny podlegać jakimkolwiek sankcjom finansowym WE.

Poprawka 73
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zakończyć, 
proporcjonalnie obniżyć lub zawiesić 
wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” lub 
zainicjować procedurę likwidacyjną, o 
której mowa w klauzuli 24 ust. 2 statutu 
znajdującego się w załączniku I, jeśli tacy 
członkowie lub ich podmioty powiązane 
nie wniosą wkładów, o których mowa w 
ust. 2, lub wniosą je tylko częściowo lub z 
opóźnieniem.

5. Komisja kończy, proporcjonalnie obniża 
lub zawiesza wkład finansowy Unii na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2” lub inicjuje procedurę 
likwidacyjną, o której mowa w klauzuli 24 
ust. 2 statutu znajdującego się w załączniku 
I, jeśli cele finansowania nie są spełnione 
przez wspólne przedsiębiorstwo oraz jeśli 
tacy członkowie lub ich podmioty 
powiązane nie wniosą wkładów, o których 
mowa w ust. 2, lub wniosą je tylko 
częściowo lub z opóźnieniem.

Or. en

Poprawka 74
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzenia 
(UE) nr … [rozporządzenie delegowane w 
sprawie modelowego rozporządzenia 
finansowego dla organów realizujących 
PPP].

Niezależnie od postanowień art. 12 
niniejszego rozporządzenia wspólne
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” przyjmuje 
szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z 
art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 i rozporządzenia (UE) nr … 
[rozporządzenie delegowane w sprawie 
modelowego rozporządzenia finansowego 
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dla organów realizujących PPP].

Or. en

Poprawka 75
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego Rada Zarządzająca 
przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 
regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników – decyzję przekazującą
odpowiednie uprawnienia organu 
powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i określającą warunki, 
zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień. 
Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do 
przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego Rada Zarządzająca 
przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 
regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników – decyzję przekazującą 
odpowiednie uprawnienia organu 
powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i określającą warunki, 
zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień. 
Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do 
przekazywania tych uprawnień. Dyrektor 
wykonawczy na najbliższym posiedzeniu 
Rady Zarządzającej zdaje sprawozdanie z 
wykorzystania przekazanych mu 
uprawnień lub z przekazania tych 
uprawnień.

Or. fr

Poprawka 76
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, Rada Zarządzająca może – w 
drodze decyzji – zawiesić tymczasowo 

Rada Zarządzająca może – w drodze 
uzasadnionej decyzji – zawiesić 
tymczasowo przekazanie uprawnień 



PE524.725v01-00 30/65 AM\1011983PL.doc

PL

przekazanie uprawnień organu 
powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i uprawnienia przekazane 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
innemu niż dyrektor wykonawczy.

organu powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i uprawnienia przekazane 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
innemu niż dyrektor wykonawczy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zawieszenie lub odwołanie przekazania uprawnień musi być możliwe w dowolnym momencie, 
bez konieczności uzasadniania szczególnych okoliczności przez Radę Zarządzającą.

Poprawka 77
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2” oraz jego pracowników stosuje się 
Protokół w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej.

Do wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2” oraz do dyrektora wykonawczego i 
członków Rady Zarządzającej stosuje się 
Protokół w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywileje i immunitety Unii Europejskiej nie powinny obejmować wszystkich urzędników, ale 
tylko osoby, w przypadku których jest to uzasadnione ich zakresem obowiązków.

Poprawka 78
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2” naprawia szkody 
wyrządzone przez własnych pracowników 
podczas wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych, zgodnie z 
ogólnymi zasadami wspólnymi dla 
systemów prawnych państw 
członkowskich.

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2” naprawia szkody 
wyrządzone przez własnych pracowników 
oraz członków Rady Zarządzającej
podczas wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych, zgodnie z 
ogólnymi zasadami wspólnymi dla 
systemów prawnych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 79
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w sporach dotyczących odszkodowań za 
szkody wyrządzone przez pracowników 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2” podczas wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych;

skreślona

Or. fr

Poprawka 80
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym rozporządzeniem lub innymi 
aktami prawa unijnego stosuje się prawo 
państwa, w którym znajduje się siedziba 

skreślony
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wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”.

Or. fr

Poprawka 81
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 lipca 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 82
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r.

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 31 
grudnia 2017 r.

Or. ro
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Poprawka 83
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
udzielane jest w ramach absolutorium 
udzielanego Komisji przez Parlament 
Europejski na zalecenie Rady zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 319 
Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”
udzielane jest przez Parlament Europejski 
na zalecenie Rady zgodnie z procedurą 
porównywalną do przewidzianej w art. 319 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w art. 164 – 166 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, jak również na podstawie 
sprawozdania z kontroli Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspólne przedsiębiorstwa podlegały kontroli Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i takim samym procedurom udzielania absolutorium jak Komisja 
Europejska, wraz z kontrolą budżetową i kontrolą polityczną Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 84
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
udzielane jest w ramach absolutorium 
udzielanego Komisji przez Parlament 
Europejski na zalecenie Rady zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 319 
Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
udzielane jest w ramach absolutorium 
udzielanego przez Parlament Europejski na 
zalecenie Rady do dnia 15 maja roku n+2
zgodnie z procedurą porównywalną do
przewidzianej w art. 319 TFUE oraz w art.
164 i 165 rozporządzenia (UE, Euratom) 
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nr 966/2012, jak również w zasadach
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2”.

Or. en

Poprawka 85
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku odmowy udzielenia 
absolutorium przez Parlament Europejski 
dyrektor wykonawczy przedkłada swoją
dymisję Radzie Zarządzającej, która 
podejmuje ostateczną decyzję stosownie 
do okoliczności.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla wiarygodności procesu udzielania absolutorium istotne jest, aby odmowa udzielenia 
absolutorium wiązała się z konsekwencjami w postaci powierzenia losu dyrektora 
wykonawczego Radzie Zarządzającej. Taka procedura nie polega na odwołaniu, a jedynie 
nakłada na dyrektora wykonawczego obowiązek złożenia dymisji Radzie Zarządzającej, która 
powinna osądzić dany skutek.

Poprawka 86
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pracownicy wspólnego 
przedsiębiorstwa, dyrektor wykonawczy i 
członkowie Rady Zarządzającej ujawniają 
bezzwłocznie i w taki sposób, aby nie 
doszło do obciążenia ich 
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odpowiedzialnością w związku z tym 
ujawnieniem, oszustwa, o których mogli 
powziąć wiedzę podczas pełnienia swoich 
funkcji lub w ramach mandatu OLAF. 
Jeżeli nie spełnią tego obowiązku, będą 
osobiście odpowiedzialni za skutki 
oszustw, o których wiedzieli i których nie 
ujawnili OLAF.

Or. fr

Uzasadnienie

Zwalczanie oszustw powinno stanowić priorytet Unii. Takie postępowanie w odniesieniu do 
ujawniania, które stosowane jest już co najmniej w jednym państwie członkowskim, jest
bardzo użytecznym narzędziem dla tego celu.

Poprawka 87
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Członkowie Rady Zarządzającej, 
Komitetów Sterujących, Komitetu 
Naukowego oraz dyrektor wykonawczy 
podają do wiadomości publicznej i 
aktualizują deklaracje dotyczące
wszystkich działań zawodowych, interesów 
finansowych oraz konfliktu interesów. 
Deklaracje zawierają następujące 
informacje:
a) zajmowane stanowisko i członkostwo w 
zarządach lub komitetach prywatnych 
spółek, organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń;
b) udziały w spółkach lub partnerstwach, 
jeżeli wywołują potencjalne skutki w 
zakresie polityki publicznej lub jeżeli takie 
udziały zapewniają danej osobie istotny 
wpływ na sprawy publiczne.
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Or. en

Poprawka 88
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z zasadami przejrzystości i
niedyskryminacji przewidzianymi w art. 
35, art. 60 ust. 1 i art. 128 ust. 1 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 oraz w art. 16 niniejszego 
rozporządzenia, zaprasza do składania
wniosków, jak również do wyrażenia 
zainteresowania, na zorganizowanym
przez wspólne przedsiębiorstwo „Clean 
Sky 2” internetowym portalu dla 
uczestników programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas negocjacji trójstronnych w ramach programu „Horyzont 2020” instytucje wyraziły 
zgodę na propagowanie większej spójności wszystkich możliwości finansowania z programu 
„Horyzont 2020” udzielanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków i wyrażenia 
zainteresowania. W tym celu Komisja zobowiązała się do promowania publikacji takich 
zaproszeń organizowanych przez wspólne inicjatywy technologiczne na portalu dla 
uczestników programu „Horyzont 2020”. Wszyscy z nich zgodzili się zastosować do takiego 
podejścia. Celem tej poprawki jest zamiana własnego zobowiązania w wymóg prawny, 
gwarantujący łatwe i dostępne informacje dla składających wniosek.

Poprawka 89
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Odstąpienie przez jeden podmiot od
zasad uczestnictwa w odniesieniu do 
kwalifikowalności finansowania stosuje 
się w wyjątkowych przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecną propozycją tylko 30% budżetu zostanie przeznaczone na otwarte i 
konkurencyjne zaproszenia do składania ofert, a reszta zostanie wstępnie przyznana członkom 
i partnerom „Clean Sky”. Jeżeli wszystkie środki przyznawane na podstawie zaproszeń oparte 
są na pojedynczych umowach zawieranych z poszczególnymi spółkami, postępowanie nabiera 
charakteru prywatnego zamówienia na udzielenie środków publicznych członkom „Clean 
Sky”. Odstąpienie w odniesieniu do wspólnych europejskich badań powinno mieć 
zastosowanie jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 90
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wszelkie niewykorzystane środki 
przydzielone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008 przenosi się na wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”.

5. Wyłącznie niezbędne środki potrzebne 
na pokrycie kosztów administracyjnych,
pozyskane na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków w ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI (IMI1), przenosi się 
na wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 
2” z niewykorzystanych środków na mocy
rozporządzenia (WE) nr 71/2008.

Or. en

Poprawka 91
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „wspólnik” oznacza podmiot prawny, 
który wybrano na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008, który przyjął niniejszy 
statut przez podpisanie pisma 
zatwierdzającego i którego członkostwo 
ulega zakończeniu, gdy tylko działania 
rozpoczęte na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 71/2008, w których bierze udział, 
zakończą się, a najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2017 r.;

a) „wspólnik” oznacza podmiot prawny, 
który wybrano na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008, który przyjął niniejszy 
statut w drodze rozpatrzenia przez organ 
odpowiedzialny za zarządzanie nim i 
którego członkostwo ulega zakończeniu, 
gdy tylko działania rozpoczęte na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 71/2008, w 
których bierze udział, zakończą się, a 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.;

Or. fr

Uzasadnienie

Zwykłe pismo nie jest wystarczające do przyjęcia statutu.

Poprawka 92
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „podstawowy partner” oznacza podmiot 
prawny uczestniczący w ZDT, PDISP lub 
w działaniach poprzecznych, którego 
wybrano w wyniku zaproszenia w sposób 
określony w klauzuli 4 ust. 2 i który przyjął 
niniejszy statut przez podpisanie pisma 
zatwierdzającego;

b) „podstawowy partner” oznacza podmiot 
prawny uczestniczący w ZDT, PDISP lub 
w działaniach poprzecznych, którego 
wybrano w wyniku zaproszenia w sposób 
określony w klauzuli 4 ust. 2 i który przyjął 
niniejszy statut w drodze rozpatrzenia 
przez organ odpowiedzialny za 
zarządzanie nim;

Or. fr

Uzasadnienie

Zwykłe pismo nie jest wystarczające do przyjęcia statutu.

Poprawka 93
Jerzy Buzek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skoncentrowanie wysiłków 
podejmowanych w ramach ZDT, PDISP i 
działań poprzecznych na osiągnięciu 
głównych zakładanych wyników, które 
pomogą Unii w realizacji celów w zakresie 
środowiska i konkurencyjności;

c) skoncentrowanie wysiłków 
podejmowanych w ramach ZDT, PDISP i 
działań poprzecznych na osiągnięciu 
głównych zakładanych wyników, które 
pomogą Unii w realizacji celów 
określonych w Białej Księdze 2011;

Or. en

Poprawka 94
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) promowanie uczestnictwa MŚP w 
swoich działaniach zgodnie z celami 
siódmego programu ramowego oraz 
programu „Horyzont 2020”;

i) promowanie uczestnictwa MŚP w 
swoich działaniach zgodnie z celami 
siódmego programu ramowego oraz 
programu „Horyzont 2020”, a w 
szczególności przydzielenie co najmniej 
20% wkładu UE przeznaczonego na 
„Clean Sky 2” na uczestnictwo MŚP;

Or. en

Poprawka 95
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) promowanie uczestnictwa MŚP w 
swoich działaniach zgodnie z celami 

i) zapewnianie uczestnictwa MŚP w 
swoich działaniach zgodnie z celami 
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siódmego programu ramowego oraz 
programu „Horyzont 2020”;

siódmego programu ramowego oraz 
programu „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 96
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) współpraca z szerokim gronem
zainteresowanych podmiotów, w tym z 
organizacjami badawczymi, 
uniwersytetami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 97
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przyjęciu niniejszego statutu pismem 
zatwierdzającym, liderzy i wspólnicy 
wymienieni w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia oraz podstawowi partnerzy 
wybrani zgodnie z klauzulą 4 ust. 2.

b) po przyjęciu niniejszego statutu w 
drodze rozpatrzenia przez organ 
odpowiedzialny za zarządzanie nim, 
liderzy i wspólnicy wymienieni w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia oraz podstawowi partnerzy 
wybrani zgodnie z klauzulą 4 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 98
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy podmiot prawny mający siedzibę 
w państwie członkowskim lub w państwie 
stowarzyszonym w programie ramowym 
„Horyzont 2020” może ubiegać się o 
zostanie podstawowym partnerem 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
zgodnie z ust. 2, pod warunkiem że wniesie 
wkład do finansowania, o którym mowa w 
klauzuli 15, aby osiągnąć cele wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” określone 
w art. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz 
przyjmie statut tego wspólnego 
przedsiębiorstwa.

1. Każdy podmiot prawny mający siedzibę 
w państwie członkowskim lub w państwie 
stowarzyszonym w programie ramowym
„Horyzont 2020” może ubiegać się o 
zostanie liderem, współpracownikiem lub 
podstawowym partnerem wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” zgodnie z 
ust. 2, pod warunkiem że wniesie wkład do 
finansowania, o którym mowa w klauzuli 
15, aby osiągnąć cele wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” określone 
w art. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz 
przyjmie statut tego wspólnego 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 99
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podstawowi partnerzy wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” i ich 
odpowiednie podmioty powiązane
wybierani są w następstwie otwartego, 
niedyskryminującego i konkurencyjnego 
zaproszenia oraz podlegają niezależnej 
ocenie. Zaproszenia te są zależne od 
potrzeb posiadania kluczowych zdolności 
realizacji programu. Są one publikowane 
na stronie internetowej wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky” i 
przekazywane za pośrednictwem grupy 
przedstawicieli państw oraz innych 

2. Współpracownicy, partnerzy lub 
podstawowi partnerzy wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” wybierani 
są w następstwie otwartego, 
niedyskryminującego i konkurencyjnego 
zaproszenia oraz podlegają niezależnej 
ocenie. Zaproszenia te są zależne od 
potrzeb posiadania kluczowych zdolności 
realizacji programu. Są one publikowane 
na stronie internetowej wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky” i 
przekazywane za pośrednictwem grupy 
przedstawicieli państw oraz innych 
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kanałów w celu zapewnienia możliwie 
najszerszego udziału.

kanałów w celu zapewnienia możliwie 
najszerszego udziału. Uzasadnienie oceny 
i jej wyniki są publikowane na stronie 
internetowej wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky”.

Or. en

Poprawka 100
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Clean Sky 2”. 
Wypowiedzenie członkostwa staje się 
skuteczne i nieodwołalne po upływie 
sześciu miesięcy od daty powiadomienia 
pozostałych członków. Od tego momentu 
były członek jest zwolniony z wszelkich 
zobowiązań poza zobowiązaniami, które 
zostały zatwierdzone lub poniesione przez 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
jeszcze przed jego wypowiedzeniem 
członkostwa.

3. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Clean Sky 2”. 
Wypowiedzenie członkostwa staje się 
skuteczne i nieodwołalne po upływie 
sześciu miesięcy od daty powiadomienia 
pozostałych członków. Od tego momentu 
były członek jest zwolniony z wszelkich 
zobowiązań poza zobowiązaniami, które 
zostały zatwierdzone lub poniesione przez 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
jeszcze przed jego wypowiedzeniem 
członkostwa. W razie wypowiedzenia 
członkostwa ustalany jest rachunek
pomiędzy występującym członkiem a
wspólnym przedsiębiorstwem „Clean Sky 
2” w celu rozliczenia jego zobowiązań 
finansowych.

Or. fr

Poprawka 101
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Clean Sky 2” nie może 
zostać przekazane osobie trzeciej bez 
uprzedniej zgody Rady Zarządzającej.

4. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Clean Sky 2” nie może 
zostać przekazane osobie trzeciej bez
uprzedniej zgody Rady Zarządzającej. 
Komisja, która dysponuje prawem 
sprzeciwu, jest powiadamiana o takiej 
zgodzie.

Or. fr

Poprawka 102
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) trzech przedstawicieli Komitetu 
Naukowego.

Or. en

Poprawka 103
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W skład Rady Zarządzającej wchodzi 
znacząca reprezentacja MŚP.

Or. en
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Poprawka 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedstawiciel Komisji ma 50 % liczby 
głosów. Głosy Komisji są niepodzielne.
Wszyscy inni przedstawiciele mają równą 
liczbę głosów. Przedstawiciele dokładają 
wszelkich starań, aby osiągnąć 
porozumienie. W razie braku 
porozumienia decyzje Rady Zarządzającej 
podejmowane są większością co najmniej 
75 % wszystkich głosów, w tym głosów
nieobecnych członków Rady.

1. Każdy członek Rady Zarządzającej ma 
jeden równouprawniony głos.

Rada Zarządzająca podejmuje decyzje
większością dwóch trzecich głosów
wszystkich uprawnionych do głosowania.
Rada Zarządzająca decyduje większością 
dwóch trzecich głosów, ilekroć decyzji nie 
można podjąć jednomyślnie. Do 
uprawnionych do głosowania wlicza się 
wszystkich członków, nawet nieobecnych 
członków Rady.

Komisja ma prawo weta.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady, które miały zastosowanie do Rady Zarządzającej „Clean Sky 1”, sprawdziły się i 
zapewniły skuteczne decyzje wspólnego przedsiębiorstwa. Należy je zatem utrzymać.

Poprawka 105
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Zarządzająca przyjmuje swój Rada Zarządzająca przyjmuje swój 
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regulamin wewnętrzny. regulamin wewnętrzny i podaje go do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 106
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) mianuje, zwalnia i przedłuża kadencję 
dyrektora wykonawczego oraz dostarcza 
mu wskazówek i monitoruje wyniki jego 
pracy;

f) mianuje, odwołuje i przedłuża kadencję 
dyrektora wykonawczego oraz dostarcza 
mu wskazówek i monitoruje wyniki jego 
pracy;

Or. fr

Poprawka 107
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 2 – litera t a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) wyznacza, na podstawie publicznego 
zaproszenia do składania ofert, niezależny 
organ audytowy, któremu zostanie 
powierzone zadanie przedstawiania opinii, 
o której mowa w art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr
966/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. fr

Poprawka 108
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy jest mianowany 
przez Radę Zarządzającą z listy 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję na podstawie otwartej i 
przejrzystej procedury naboru. W 
stosownych przypadkach Komisja włącza 
reprezentację pozostałych członków 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
w procedurę naboru.

1. Dyrektor wykonawczy jest mianowany 
przez Radę Zarządzającą z listy 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję na podstawie otwartej i 
przejrzystej procedury naboru. W 
stosownych przypadkach Komisja włącza 
reprezentację pozostałych członków 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
w procedurę naboru. Parlament 
Europejski ma prawo sprzeciwu.

Or. fr

Poprawka 109
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany jedynie na mocy decyzji Rady 
Zarządzającej działającej na wniosek 
Komisji lub, w stosownych przypadkach, 
Komisji wraz z prywatnymi członkami.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Poprawka 110
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy w szczególności 
wykonuje w sposób niezależny następujące 

4. Dyrektor wykonawczy w szczególności 
wykonuje następujące zadania:
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zadania:

Or. fr

Poprawka 111
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedkłada Radzie Zarządzającej do 
zatwierdzenia roczne sprawozdania 
finansowe;

c) przyjmuje roczne sprawozdania 
finansowe w celu przedłożenia Radzie 
Zarządzającej do zatwierdzenia;

Or. fr

Poprawka 112
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera v a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

va) organizuje publiczne zaproszenie do 
składania ofert, na podstawie którego 
Rada Zarządzająca wyznacza niezależny 
organ audytowy, któremu zostanie 
powierzone zadanie przedstawienia opinii
zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. fr

Poprawka 113
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 5 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zarządza zaproszeniami przewidzianymi 
w planie prac oraz wykonaniem umów lub 
decyzji, w tym ich koordynacją;

b) zarządza zaproszeniami, włączając 
oceny dokonywane przez panel 
niezależnych ekspertów, przewidzianymi 
w planie prac oraz wykonaniem umów lub 
decyzji, w tym ich koordynacją;

Or. en

Poprawka 114
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nadzoruje system informacji i
promocji na rzecz szerokiego uczestnictwa 
w działalności wspólnego 
przedsiębiorstwa, a mianowicie 
zaproszenia do składania wniosków, w 
tym powiazanie z systemem krajowych 
punktów kontaktowych.

Or. en

Poprawka 115
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) SAT PDISP,

Or. en
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Poprawka 116
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawiciel każdego podstawowego 
partnera ZDT lub PDISP;

b) przedstawiciel każdego podstawowego 
partnera ZDT lub PDISP; przedstawiciele 
liderów innych ZDT lub PDISP mogą 
również brać udział, jeśli tak postanowią;

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy inni liderzy ZDT lub PDISP muszą mieć możliwość udziału w każdym komitecie 
sterującym.

Poprawka 117
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmierza się do osiągnięcia równości płci 
w składzie, zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 [program 
ramowy „Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 118
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy komitet sterujący przyjmuje swój Każdy komitet sterujący przyjmuje i 
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regulamin wewnętrzny na podstawie 
modelu wspólnego dla wszystkich 
komitetów sterujących.

podaje do wiadomości publicznej swój 
regulamin wewnętrzny na podstawie 
modelu wspólnego dla wszystkich 
komitetów sterujących.

Or. en

Poprawka 119
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi 
nie więcej niż 12 członków. Komitet 
wybiera przewodniczącego spośród swoich 
członków.

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi
28 członków, po jednym z każdego 
państwa członkowskiego, wybieranych na
okres dwóch lat z możliwością 
przedłużenia. Grupa wybiera 
przewodniczącego spośród swoich 
członków na okres jednego roku. Skład
Komitetu szanuje równość płci zgodnie z 
art. 16 programu ramowego „Horyzont 
2020”.

Or. ro

Poprawka 120
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W komitecie reprezentowani są w 
sposób zrównoważony uznani na całym 
świecie eksperci ze środowisk 
akademickich, sektora przemysłu i 
organów regulacyjnych. Wspólnie 
członkowie Komitetu Naukowego 
posiadają potrzebne kompetencje naukowe 
i wiedzę specjalistyczną obejmujące sferę 
techniczną niezbędną do przedstawiania 
strategicznych zaleceń naukowych 

2. W komitecie reprezentowani są w 
sposób zrównoważony uznani na całym 
świecie eksperci ze środowisk
akademickich, sektora przemysłu i 
organów regulacyjnych. Wspólnie 
członkowie Komitetu Naukowego 
posiadają potrzebne kompetencje naukowe 
i wiedzę specjalistyczną obejmujące sferę 
techniczną niezbędną do przedstawiania 
strategicznych zaleceń naukowych 
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odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”.

odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”. Zmierza 
się do osiągnięcia równości płci w 
składzie, zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(UE) nr .../2013 [program ramowy 
„Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 121
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W komitecie reprezentowani są w 
sposób zrównoważony uznani na całym 
świecie eksperci ze środowisk 
akademickich, sektora przemysłu i 
organów regulacyjnych. Wspólnie 
członkowie Komitetu Naukowego 
posiadają potrzebne kompetencje naukowe 
i wiedzę specjalistyczną obejmujące sferę 
techniczną niezbędną do przedstawiania 
strategicznych zaleceń naukowych 
odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”.

2. W komitecie reprezentowani są w 
sposób zrównoważony uznani na całym 
świecie eksperci ze środowisk 
akademickich, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów regulacyjnych. 
Wspólnie członkowie Komitetu 
Naukowego posiadają potrzebne 
kompetencje naukowe i wiedzę 
specjalistyczną obejmujące sferę 
techniczną niezbędną do przedstawiania 
strategicznych zaleceń naukowych 
odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”.

Or. en

Poprawka 122
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca określa kryteria, 
które muszą spełniać członkowie Komitetu 

3. Rada Zarządzająca określa kryteria, 
które muszą spełniać członkowie Komitetu 
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Naukowego, i proces ich selekcji oraz 
mianuje jego członków. Rada 
Zarządzająca bierze pod uwagę
potencjalnych kandydatów 
przedstawianych przez grupę 
przedstawicieli państw.

Naukowego i proces ich selekcji oraz 
mianuje jego członków spośród 
potencjalnych kandydatów 
przedstawianych przez grupę 
przedstawicieli państw.

Or. en

Poprawka 123
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) doradza w sprawie strategicznych 
orientacji i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”;

Or. en

Poprawka 124
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego 
odbywają się przynajmniej raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje jego przewodniczący.

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego 
odbywają się przynajmniej dwa razy w 
roku. Posiedzenia zwołuje jego 
przewodniczący.

Or. en

Poprawka 125
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komitet Naukowy otrzymuje 
regularnie informacje, szczególnie w 
związku z udziałem w działaniach 
pośrednich finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”, na temat 
wyników każdego zaproszenia i wdrożenia 
projektu, synergii z innymi istotnymi 
programami Unii, wykonania budżetu 
Clean Sky 2 oraz rozpowszechniania i 
wykorzystania wyników badań 
naukowych.

Or. en

Poprawka 126
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komitet Naukowy przyjmuje swój 
regulamin wewnętrzny.

7. Komitet Naukowy przyjmuje swój 
regulamin wewnętrzny i mianuje trzech 
przedstawicieli do Rady Zarządzającej.

Or. en

Poprawka 127
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komitet Naukowy przyjmuje swój 7. Komitet Naukowy przyjmuje swój 
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regulamin wewnętrzny. regulamin wewnętrzny i podaje go do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 128
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) powiązań z programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

c) zgodności z programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 129
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – punkt 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) celowości uwzględnienia danego 
priorytetu badawczego objętego przez 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
w regularnych zaproszeniach w związku z 
programem ramowym „Horyzont 2020”,
aby opracować nowe synergie z 
działaniami badawczymi i innowacyjnymi 
o znaczeniu strategicznym;

Or. en

Poprawka 130
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – punkt 3 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wyników i planowania zaproszeń do 
składania wniosków i ofert.

Or. en

Poprawka 131
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa przedstawicieli państw przyjmuje 
swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupa przedstawicieli państw przyjmuje 
swój regulamin wewnętrzny i podaje go do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 132
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do 40 % łącznej kwoty finansowania 
unijnego przeznacza się na liderów i ich 
uczestniczące podmioty powiązane;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki operacyjne, jako pieniądze publiczne UE, są wypłacane na podstawie 
otwartego i konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków. Środki nie powinny zostać 
przeznaczone z góry dla konkretnego podmiotu.
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Poprawka 133
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do 30 % łącznej kwoty finansowania 
unijnego przeznacza się na podstawowych 
partnerów i ich uczestniczące podmioty 
powiązane;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki operacyjne, jako pieniądze publiczne, są wypłacane na podstawie otwartego 
i konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków. Środki nie powinny zostać 
przeznaczone z góry dla konkretnego podmiotu.

Poprawka 134
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) co najmniej 30 % łącznej kwoty 
finansowania unijnego rozdziela się w 
drodze zgodnych z zasadami konkurencji 
zaproszeń do składania wniosków i 
zaproszeń do składania ofert. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
odpowiedniego uczestnictwa MŚP.

c) 100 % łącznej kwoty finansowania 
unijnego rozdziela się w drodze zgodnych 
z zasadami konkurencji zaproszeń do 
składania wniosków i zaproszeń do 
składania ofert. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie odpowiedniego 
uczestnictwa MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki operacyjne, jako pieniądze publiczne, są wypłacane na podstawie otwartego 
i konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków. Środki nie powinny zostać 
przeznaczone z góry dla konkretnego podmiotu.
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Poprawka 135
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odstępstwo od art. 8 ust. 3 
rozporządzenia nr .../2013 [zasady 
uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”], zgodnie z którym jeden podmiot 
prawny może być odbiorcą dotacji, 
stosowane jest w wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Gdyby wszystkie zaproszenia do składania wniosków umożliwiały uzyskiwanie środków przez 
tylko jeden podmiot, a nie przez 3 podmioty zgodnie z zasadami dotyczącymi programu 
„Horyzont 2020”, uczyniłoby to z programu „Clean Sky” program zamówień publicznych dla 
przemysłu lotniczego, co nie jest celem przeznaczenia środków publicznych programu 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 136
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 18 – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jeden z członków wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” nie 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań w 
zakresie wkładu finansowego, dyrektor 
wykonawczy wyznacza mu na piśmie
rozsądny termin na zaradzenie tej 
sytuacji. Jeżeli sprawa nie zostanie 
rozwiązana w wyznaczonym terminie, 
dyrektor wykonawczy zwołuje posiedzenie 
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Rady Zarządzającej, aby zadecydować
albo o wykluczeniu takiego członka, albo 
o podjęciu wszelkich innych 
ewentualnych działań stosowanych do 
czasu, gdy członek wywiąże się ze swoich 
zobowiązań. Rada Zarządzająca może 
wobec każdego członka, który nie 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w 
ramach działań wstępnych i po 
wysłuchaniu go, a także po 
przedstawieniu mu procedury naprawczej, 
zawiesić prawo głosu tego członka.

Or. fr

Poprawka 137
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 
2” składa Komisji roczne sprawozdanie 
zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012.

3. Wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 
2” składa Komisji i organom władz
budżetowych roczne sprawozdanie.

W terminie dwóch miesięcy od 
zakończenia każdego roku budżetowego 
dyrektor wykonawczy przedkłada 
Trybunałowi Obrachunkowemu roczne 
sprawozdanie finansowe i bilans za 
poprzedni rok. Trybunał Obrachunkowy 
może przeprowadzać inspekcje, w tym 
kontrole na miejscu.

Or. en

Poprawka 138
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” bada 
niezależny organ audytowy zgodnie z art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” bada 
Trybunał Obrachunkowy w ramach 
procedury udzielenia absolutorium. 
Podczas swoich prac Trybunał 
Obrachunkowy uwzględnia działania 
niezależnego organu audytowego, 
któremu zostanie powierzone zadanie 
przedstawiania opinii zgodnie z art. 60 ust. 
5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. fr

Poprawka 139
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” bada 
niezależny organ audytowy zgodnie z art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012.

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” bada 
Trybunał Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 140
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” bada 

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” bada 
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niezależny organ audytowy zgodnie z art.
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012.

Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art.
287 TFUE.

Or. en

Poprawka 141
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Trybunał Obrachunkowy opracowuje 
szczegółowe sprawozdanie roczne w 
sprawie wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2”.

Or. en

Poprawka 142
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” nie 
podlegają badaniu przez Trybunał 
Obrachunkowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 143
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” nie 
podlegają badaniu przez Trybunał 
Obrachunkowy.

skreślony

Or. fr

Poprawka 144
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Księgi rachunkowe wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” nie 
podlegają badaniu przez Trybunał 
Obrachunkowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 23 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W trakcie realizacji swoich działań 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”, 
jego organy i pracownicy unikają konfliktu 
interesów.

1. W trakcie realizacji swoich działań 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”, 
jego organy i pracownicy unikają konfliktu 
interesów. W szczególności fakt 
ujawnienia interesów jest podawany do 
wiadomości publicznej zgodnie z art. 16 
ust. 4a niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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(Zob. poprawka do art. 16 ust 4a nowy)

Poprawka 146
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 23 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca może przyjąć 
przepisy, których celem jest zapobieganie 
konfliktom interesów i zarządzanie nimi w 
odniesieniu do członków, organów i 
pracowników wspólnego przedsiębiorstwa. 
Przepisy te zawierają warunek dotyczący 
unikania konfliktu interesów w przypadku 
przedstawicieli członków zasiadających w 
Radzie Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca może przyjąć 
przepisy, których celem jest zapobieganie 
konfliktom interesów i zarządzanie nimi w 
odniesieniu do członków, organów i 
pracowników wspólnego przedsiębiorstwa. 
Przepisy te zawierają warunek dotyczący 
unikania konfliktu interesów w przypadku 
przedstawicieli członków zasiadających w 
Radzie Zarządzającej. W szczególności
fakt ujawnienia interesów jest podawany 
do wiadomości publicznej zgodnie z art. 
16 ust. 4a niniejszego rozporządzenia.

Or. en

(Zob. poprawka do art. 16 ust 4a nowy)

Poprawka 147
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 23 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca może przyjąć
przepisy, których celem jest zapobieganie 
konfliktom interesów i zarządzanie nimi w 
odniesieniu do członków, organów i 
pracowników wspólnego przedsiębiorstwa. 
Przepisy te zawierają warunek dotyczący 
unikania konfliktu interesów w przypadku 
przedstawicieli członków zasiadających w 
Radzie Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca przyjmuje przepisy, 
których celem jest zapobieganie 
konfliktom interesów i zarządzanie nimi w 
odniesieniu do członków, organów i 
pracowników wspólnego przedsiębiorstwa. 
Przepisy te zawierają warunek dotyczący 
unikania konfliktu interesów w przypadku 
przedstawicieli członków zasiadających w 
Radzie Zarządzającej.
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Or. fr

Poprawka 148
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 24 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z upływem okresu przewidzianego w 
art. 1 niniejszego rozporządzenia wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” zostaje 
zlikwidowane.

1. Z upływem okresu przewidzianego w 
art. 1 niniejszego rozporządzenia lub 
wcześniej, jeżeli cele przedsiębiorstwa nie 
są realizowane, wspólne przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2” zostaje zlikwidowane.

Or. en

Poprawka 149
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 24 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podczas likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” jego 
majątek jest wykorzystywany na pokrycie 
jego zobowiązań oraz wydatków 
związanych z jego likwidacją. Ewentualna 
nadwyżka jest rozdzielana między 
członków wspólnego przedsiębiorstwa 
podczas likwidacji proporcjonalnie do 
sumy wkładów wniesionych przez nich na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2”. Każda taka nadwyżka przydzielona 
Unii jest zwracana do budżetu Unii.

4. Podczas likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” jego 
majątek jest wykorzystywany na pokrycie 
jego zobowiązań oraz wydatków 
związanych z jego likwidacją. Ewentualna 
nadwyżka jest rozdzielana między 
członków wspólnego przedsiębiorstwa 
podczas likwidacji proporcjonalnie do 
sumy wkładów wniesionych przez nich na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2”. Każda taka nadwyżka przydzielona 
Unii jest zwracana do programu 
szczegółowego wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” w granicach
budżetu Unii.

Or. fr
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Poprawka 150
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o 1 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

o 5 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

Or. en

Poprawka 151
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o 2 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

o 15 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

Or. en

Poprawka 152
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

100 %

PDISP
Duże pasażerskie statki powietrzne 32 %

Regionalne statki powietrzne 6 %
Wiropłaty 12 %

ZDT
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Płatowce 19 %
Silniki 17 %

Systemy 14%
Działania poprzeczne

Ocena technologii o 1 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

Działanie poprzeczne „Ekoprojekt” o 2 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT 

Działanie poprzeczne „Transport lotniczy 
małymi statkami powietrznymi”

o 3 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

Poprawka

100 %
PDISP

Duże pasażerskie statki powietrzne 32 %
Regionalne statki powietrzne 6 %

Wiropłaty 12 %
ZDT

Płatowce 19 %
Silniki 17 %

Systemy 14 %
Działania poprzeczne

Ocena technologii o 1 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT, z wyłączeniem wartości SAT 
PDISP

Działanie poprzeczne „Ekoprojekt” o 2 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT, z wyłączeniem wartości SAT 
PDISP

SAT o 5 % więcej niż powyższe wartości dla 
PDISP/ZDT

Or. en


