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Amendamentul 33
Jean-Pierre Audy

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

1. salută propunerea Comisiei astfel cum a 
fost modificată;

Or. fr

Amendamentul 34
Jean-Pierre Audy

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 4

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou 
în cazul în care intenționează să modifice 
în mod substanțial propunerea Comisiei;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou 
în cazul în care intenționează să modifice 
în mod substanțial propunerea Comisiei, 
astfel cum a fost modificată;

Or. fr

Amendamentul 35
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rezoluția Parlamentului European 
din 3 februarie 2009 referitoare la o 
Agendă pentru un viitor durabil al aviației 
generale și de afaceri6a invită Comisia să 
consolideze sprijinul pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare în domeniul 
aeronautic, în special de către IMM-urile 
care dezvoltă și construiesc aeronave 
pentru aviația generală și de afaceri;
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__________________
6a JO C 67 E, 18.3.2010, p. 5.

Or. en

Amendamentul 36
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
…/2013 a Consiliului din … 2013 privind 
stabilirea programului specific de punere în 
aplicare a „Orizont 2020” (2014-2020)8, ar 
trebui acordat un ajutor suplimentar 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, în 
conformitate cu condițiile specificate în 
Decizia (UE) nr. …/2013.

(5) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 [Programul-cadru 
Orizont 2020] și Decizia (UE) nr. …/2013 
a Consiliului din … 2013 privind stabilirea 
programului specific de punere în aplicare 
a „Orizont 2020” (2014-2020)8, ar trebui 
acordat un ajutor suplimentar 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, în 
conformitate cu condițiile specificate în 
Decizia (UE) nr. …/2013.

__________________ __________________
8 JO … [H2020 SP]. 8 JO … [H2020 SP].

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o trimitere nu numai la programul specific, ci și la programul-cadru, acest 
lucru fiind important pentru dovedirea respectării articolului 19 din programul-cadru și a 
principiilor enunțate în acesta.

Amendamentul 37
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
…/2013 a Consiliului din … 2013 privind 
stabilirea programului specific de punere în 
aplicare a „Orizont 2020” (2014-2020)8, ar 
trebui acordat un ajutor suplimentar 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, în 
conformitate cu condițiile specificate în 
Decizia (UE) nr. …/2013.

(5) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
…/2013 a Consiliului din … 2013 privind 
stabilirea programului specific de punere în 
aplicare a „Orizont 2020” (2014-2020)8,
poate fi acordat un ajutor suplimentar 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, în 
conformitate cu condițiile specificate în 
Decizia (UE) nr. …/2013.

__________________ __________________
8 JO … [H2020 SP]. 8 JO … [H2020 SP].

Or. en

Amendamentul 38
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Întreprinderea comună Clean Sky, 
înființată în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 71/2008 al Consiliului din 
20 decembrie 2007 privind înființarea 
întreprinderii comune Clean Sky9, își 
îndeplinește obiectivele de stimulare a noii 
cercetări în cadrul unui parteneriat public-
privat care permite cooperarea pe termen 
lung între părțile interesate din sectorul 
european al aeronauticii. Întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) au contribuit în 
mod semnificativ la întreprinderea comună 
Clean Sky, aproximativ 40% din bugetul 
destinat cererilor de propuneri fiind alocat 
acestora. Evaluarea intermediară10 a 
întreprinderii comune Clean Sky a indicat 
faptul că aceasta stimulează cu succes 
evoluțiile în vederea atingerii obiectivelor 
de mediu. În plus, aceasta s-a dovedit a fi 

(6) Întreprinderea comună Clean Sky, 
înființată în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 71/2008 al Consiliului din 
20 decembrie 2007 privind înființarea 
întreprinderii comune Clean Sky9, își 
îndeplinește obiectivele de stimulare a noii 
cercetări în cadrul unui parteneriat public-
privat care permite cooperarea pe termen 
lung între părțile interesate din sectorul 
european al aeronauticii. Întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) au contribuit în 
mod moderat la întreprinderea comună 
Clean Sky, aproximativ 40 % din bugetul 
destinat cererilor de propuneri fiind alocat 
acestora. Evaluarea intermediară10 a 
întreprinderii comune Clean Sky a indicat 
faptul că aceasta stimulează cu succes 
evoluțiile în vederea atingerii obiectivelor 
de mediu. Acest lucru a condus la noi 
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un real succes în ceea ce privește 
atragerea participării intensive și 
diversificate a tuturor industriilor 
importante de la nivelul Uniunii și a unui 
număr semnificativ de IMM-uri. Acest 
lucru a condus la noi colaborări și la 
participarea unor noi organizații. Prin 
urmare, domeniul său de cercetare ar trebui 
să fie sprijinit în continuare în vederea 
îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la 
articolul 2 din prezentul regulament.

colaborări și la participarea unor noi 
organizații. Prin urmare, domeniul său de 
cercetare ar trebui să fie sprijinit în 
continuare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale prevăzute la articolul 2 
din prezentul regulament.

__________________ __________________
9 JO L 30 4.2.2008, p.1-20 9 JO L 30 4.2.2008, pp.1-20
10 SEC/2011/1072 final 10 SEC/2011/1072.

Or. en

Justificare

Deoarece majoritatea alocărilor bugetare nu au fost efectuate prin intermediul unor cereri de 
propuneri, participarea în termeni absoluți a fost redusă.

Amendamentul 39
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) De asemenea, sprijinul continuu 
acordat programului de cercetare Clean 
Sky ar trebui să ia în considerare 
experiența dobândită în urma operațiunilor 
efectuate de către întreprinderea comună 
Clean Sky, inclusiv rezultatele evaluării 
intermediare a acesteia și recomandările 
părților interesate11. Acest sprijin ar trebui 
pus în aplicare prin intermediul unei 
structuri și al unor norme care să 
corespundă într-o mai mare măsură 
necesităților, cu scopul de a spori eficiența 
și de a asigura simplificarea. În acest scop, 
întreprinderea comună Clean Sky 2 ar 

(7) De asemenea, sprijinul continuu 
acordat programului de cercetare Clean 
Sky ar trebui să ia în considerare 
experiența dobândită în urma operațiunilor 
efectuate de către întreprinderea comună 
Clean Sky, inclusiv rezultatele evaluării 
intermediare a acesteia și recomandările 
părților interesate11. Acest sprijin ar trebui 
pus în aplicare într-un mod deschis și 
transparent, prin intermediul unei structuri 
și al unor norme care să corespundă într-o 
mai mare măsură necesităților, cu scopul 
de a spori eficiența și de a asigura 
simplificarea. În acest scop, întreprinderea 
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trebui să adopte norme financiare specifice 
necesităților sale, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii12.

comună Clean Sky 2 ar trebui să adopte 
norme financiare specifice necesităților 
sale, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii12.

__________________ __________________
11

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

11

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

12 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 12 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Amendamentul 40
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea atingerii obiectivelor 
stabilite, întreprinderea comună 
Clean Sky 2 ar trebui să ofere sprijin 
financiar, în special sub formă de granturi,
membrilor și participanților în urma unor 
cereri de propuneri deschise și competitive.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 41
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Aceste contribuții ar trebui să vizeze, 
de asemenea, activități suplimentare 
declarate în prealabil și care trebuie 
întreprinse de către membrii privați, după 
cum se specifică într-un plan de activități 
suplimentare; pentru a oferi o imagine 
adecvată a efectului de pârghie, aceste 
activități suplimentare ar trebui să 
reprezinte contribuții, la nivel mai 
general, la inițiativa tehnologică comună 
Clean Sky.

(11) Aceste contribuții asociate cu
activități suplimentare declarate în 
prealabil și care trebuie întreprinse de către 
membrii privați, după cum se specifică 
într-un plan de activități suplimentare, ar 
trebui cuantificate, însă necontabilizate ca 
parte a contribuțiilor la inițiativa 
tehnologică comună Clean Sky.

Or. en

Amendamentul 42
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Participarea la acțiunile indirecte 
finanțate de întreprinderea comună 
Clean Sky 2 ar trebui să respecte 
dispozițiile Regulamentului (UE) nr. … 
/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din … 2013 de stabilire a 
normelor de participare și difuzare pentru 
Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)13.

(12) Participarea la acțiunile indirecte 
finanțate de întreprinderea comună 
Clean Sky 2 ar trebui să respecte 
dispozițiile Regulamentului (UE) nr. … 
/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din … 2013 de stabilire a 
normelor de participare și difuzare pentru 
Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)13.
Structura contractului nu ar trebui să fie 
diferită de cea din Orizont 2020, iar 
nivelurile contractelor adiționale care 
riscă impunerea unei sarcini 
administrative inutile asupra 
participanților ar trebui evitate.

__________________ __________________
13 JO … [H2020 RfP]. 13 JO … [H2020 RfP].

Or. en
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Justificare

Participanții înțeleg că Clean Sky a inventat o structură pe trei niveluri a contractelor, în loc 
de două niveluri, cum a fost utilizată deja în PC7.

Amendamentul 43
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Contribuția financiară a Uniunii ar 
trebui gestionată în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare și cu 
normele privind gestiunea indirectă 
prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 și în Regulamentul delegat
(UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 
29 octombrie 2012 privind normele de 
aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/201214.

(13) Contribuția financiară a Uniunii ar 
trebui gestionată în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare și cu 
normele privind gestiunea indirectă 
prevăzute la articolul 60 alineatele (1)-(4) 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 și în Regulamentul delegat
(UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 
29 octombrie 2012 privind normele de 
aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/201214.

__________________ __________________
14 JO L 362 31.12.2012, p.1 14 JO L 362 31.12.2012, p. 1.

Or. en

Amendamentul 44
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Competențele exercitate de auditorul 
intern al Comisiei asupra întreprinderii 
comune Clean Sky 2 ar trebui să fie 
identice cu cele exercitate asupra Comisiei.

(16) Competențele exercitate de auditorul 
intern al Comisiei asupra întreprinderii 
comune Clean Sky 2 ar trebui să fie 
identice cu cele exercitate asupra Comisiei. 
Același lucru este valabil și pentru Curtea 
de Conturi a Uniunii Europene și a 
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Parlamentului European.

Or. fr

Amendamentul 45
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, instrumentul 
constitutiv al organismelor, oficiilor sau 
agențiilor înființate de Uniune poate 
exclude examinarea conturilor de venituri 
și cheltuieli ale acestor organisme, oficii 
sau agenții de către Curtea de Conturi. În 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, conturile organismelor 
înființate în temeiul articolului 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 trebuie examinate de către 
un organism de audit independent care va 
furniza, printre altele, un aviz privind 
fiabilitatea conturilor, precum și privind 
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 
subiacente. Evitarea unei duble examinări 
a conturilor justifică neexaminarea 
conturilor întreprinderii comune 
Clean Sky 2 de către Curtea de Conturi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 
aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, conturile organismelor 
înființate în temeiul articolului 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 trebuie examinate de către 
un organism de audit independent care va 
furniza, printre altele, un aviz privind 
fiabilitatea conturilor, precum și privind 
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 
subiacente. Evitarea unei duble examinări a 
conturilor justifică neexaminarea conturilor 
întreprinderii comune Clean Sky 2 de către 
Curtea de Conturi.

(17) În conformitate cu articolul 287 din 
TFUE, organele, oficiile sau agențiile 
înființate de Uniune trebuie examinate de 
către Curtea de Conturi care va emite un 
aviz privind fiabilitatea conturilor, precum 
și privind legalitatea și regularitatea 
tranzacțiilor subiacente. Evitarea unei 
duble examinări a conturilor justifică 
neexaminarea conturilor întreprinderii 
comune Clean Sky 2 de către Curtea de 
Conturi.

Or. ro

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 
aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, 

(17) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 
aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, 
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conturile organismelor înființate în temeiul 
articolului 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 trebuie examinate 
de către un organism de audit independent 
care va furniza, printre altele, un aviz 
privind fiabilitatea conturilor, precum și 
privind legalitatea și regularitatea 
tranzacțiilor subiacente. Evitarea unei 
duble examinări a conturilor justifică 
neexaminarea conturilor întreprinderii 
comune Clean Sky 2 de către Curtea de 
Conturi.

conturile organismelor înființate în temeiul 
articolului 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 trebuie examinate 
de către un organism de audit independent 
care va furniza, printre altele, un aviz 
privind fiabilitatea conturilor, precum și 
privind legalitatea și regularitatea 
tranzacțiilor subiacente. În ciuda acestui 
aviz, care nu reprezintă un audit, se
justifică examinarea conturilor 
întreprinderii comune Clean Sky 2 de către 
Curtea de Conturi.

Or. fr

Justificare

Nu se justifică neexaminarea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 de către Curtea de 
Conturi. Chiar dacă ar fi furnizat de un organism de audit independent, avizul nu reprezintă 
un audit care permite terților, printre care Uniunea Europeană și Parlamentul său, să aibă 
garanția că conturile reprezintă imaginea fidelă a situației întreprinderii și că operațiunile 
subiacente sunt legale și regulate.

Amendamentul 48
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, instrumentul 
constitutiv al organismelor, oficiilor sau 
agențiilor înființate de Uniune poate 
exclude examinarea conturilor de venituri 
și cheltuieli ale acestor organisme, oficii 
sau agenții de către Curtea de Conturi. În 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, conturile organismelor 
înființate în temeiul articolului 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
trebuie examinate de către un organism de 
audit independent care va furniza, printre 

(17) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, instrumentul 
constitutiv al organismelor, oficiilor sau 
agențiilor înființate de Uniune poate 
exclude examinarea conturilor de venituri 
și cheltuieli ale acestor organisme, oficii 
sau agenții de către Curtea de Conturi. În 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, conturile organismelor 
înființate în temeiul articolului 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
trebuie examinate de către un organism de 
audit independent care va furniza, printre 
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altele, un aviz privind fiabilitatea 
conturilor, precum și privind legalitatea și 
regularitatea tranzacțiilor subiacente.
Evitarea unei duble examinări a 
conturilor justifică neexaminarea 
conturilor întreprinderii comune 
Clean Sky 2 de către Curtea de Conturi.

altele, un aviz privind fiabilitatea 
conturilor, precum și privind legalitatea și 
regularitatea tranzacțiilor subiacente.

Or. en

Amendamentul 49
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Până cel târziu la sfârșitul anului 
2017, ca parte a evaluării intermediare a 
Orizont 2020, atât parteneriatele public-
private existente, cât și cele noi, inclusiv 
inițiativele tehnologice comune, ar trebui 
să fie supuse unei evaluări aprofundate 
care să includă, printre altele, analiza 
deschiderii, a transparenței și a 
eficacității lor.

Or. en

Amendamentul 50
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Având în vedere scopul general al 
Orizont 2020 de a obține o simplificare și 
o armonizare mai mari ale peisajului 
fondurilor europene pentru cercetare și 
dezvoltare, întreprinderile comune ar 
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trebui să evite diferite serii de norme din 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 51
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Pentru a contribui la încetarea 
separării cercetării și inovării în Europa, 
ar trebui dezvoltate sinergii strânse și de 
complementaritate cu fondurile 
structurale. Atunci când este posibil, va fi 
promovată interoperabilitatea între cele 
două instrumente. Va fi încurajată 
finanțarea cumulativă sau combinată. În 
acest context, măsurile vor avea ca scop 
exploatarea la maximum a rezervei de 
talente a Europei și optimizarea în acest 
mod a impactului economic și social al 
cercetării și al inovării, fiind diferite, dar 
complementare în ceea ce privește 
politicile și acțiunile fondurilor politicii de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 52
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20c) Ar trebui puse în aplicare măsuri 
care promovează participarea IMM-
urilor, a universităților și a centrelor de 
cercetare. În acest context, ar trebui 
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identificate și abordate obstacolele care 
împiedică participarea la program a nou-
veniților.

Or. en

Amendamentul 53
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. să contribuie la atingerea obiectivelor 
inițiativei tehnologice comune privind 
Clean Sky 2, în special să integreze, să 
demonstreze și să valideze tehnologiile 
capabile:

2. să contribuie la îmbunătățirea 
impactului asupra mediului al 
tehnologiilor aeronautice, precum și la 
dezvoltarea unei industrii aeronautice 
puternice și competitive la nivel mondial 
și a unui lanț de aprovizionare în Europa.
Acest lucru ar trebui realizat prin 
accelerarea dezvoltării de tehnologii de 
transport aerian mai curate, funcționale 
cât mai curând posibil și, în special, prin 
integrarea, demonstrarea și validarea 
tehnologiilor capabile:

Or. en

Amendamentul 54
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să îmbunătățească siguranța și 
impactul asupra mediului și să reducă 
costurile de funcționare ale aeronavelor 
de mici dimensiuni.

Or. en
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Amendamentul 55
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de 
1,8 miliarde EUR. Contribuția este plătită 
din creditele bugetului general al Uniunii 
alocat programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (iv), articolul 60 și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
contribuțiile statelor membre ale 
Asociației Europene a Liberului Schimb 
(AELS), la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de 
1,8 miliarde EUR. Contribuția este plătită 
din creditele bugetului general al Uniunii 
alocat programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (iv), articolul 60 și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 56
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de
1,8 miliarde EUR. Contribuția este plătită 
din creditele bugetului general al Uniunii 
alocat programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de
1,575 miliarde EUR. Contribuția este 
plătită din creditele bugetului general al 
Uniunii alocat programului specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru 
Orizont 2020, în conformitate cu 
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litera (c) punctul (iv), articolul 60 și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

articolul 58 alineatul (1) litera (c) 
punctul (iv), articolul 60 alineatele (1)-(4)
și articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

Or. en

Justificare

Raportorul propune o reducere a bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 cu 12,5 % ca 
urmare a reducerii globale a pachetului alocat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, 
evitându-se astfel prejudicierea echilibrului fragil dintre, pe de o parte, finanțarea 
activităților de cercetare colaborative din domeniul transportului și, pe de altă parte, 
finanțarea ITC. Această reducere ar trebui să se aplice și altor ITC. Totodată, raportorul 
propune să se reducă perioada de activitate a Clean Sky 2 cu patru ani, ceea ce presupune 
elaborarea unui nou buget în următorul CFM, după 2020.

Amendamentul 57
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de
1,8 miliarde EUR. Contribuția este plătită 
din creditele bugetului general al Uniunii 
alocat programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (iv), articolul 60 și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de
0,6 miliarde EUR. Contribuția este plătită 
din creditele bugetului general al Uniunii 
alocat programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (iv), articolul 60 și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

Or. en



PE524.725v01-00 18/64 AM\1011983RO.doc

RO

Justificare

Industria aeronautică europeană se află într-o situație foarte bună. Airbus, principalul 
partener și beneficiar al Clean Sky, a anunțat în iulie 2013 (expoziția din Bourget) că 
registrele sale de ordine au fost completate pentru următorii șapte ani cu comenzi de peste 5 
000 de avioane. De atunci (expoziția din Beijing), registrele de ordine au continuat să 
crească. La finanțarea pentru C-D în acest domeniu ar trebui să contribuie o parte mai mare 
a sectorului, în timp ce fondurile publice ale Orizont 2020 ar trebui să se concentreze pe 
domenii în care nu por fi aduse fonduri din sectorul privat.

Amendamentul 58
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordul de delegare menționat la 
alineatul (2) reglementează aspectele 
prevăzute la articolul 58 alineatul (3), 
articolul 60 și articolul 61 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și la articolul 40 din Regulamentul delegat
(UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, precum și, 
printre altele, următoarele:

(3) Acordul de delegare menționat la 
alineatul (2) reglementează aspectele 
prevăzute la articolul 58 alineatul (3), 
articolul 60 alineatele (1)-(4) și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 și la articolul 40 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 
al Comisiei, precum și, printre altele, 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 59
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) indicatorii specifici de performanță 
referitori la funcționarea întreprinderii 
comune Clean Sky 2;

(c) indicatorii specifici de performanță 
referitori la funcționarea întreprinderii 
comune Clean Sky, inclusiv modul în care 
aceștia contribuie la îndeplinirea 
obiectivului Orizont 2020 privind 
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provocarea societală „Transport 
inteligent, ecologic și integrat”;

Or. en

Amendamentul 60
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) măsurile privind furnizarea de date 
necesare pentru a se asigura posibilitatea 
îndeplinirii de către Comisie a obligațiilor 
de raportare și difuzare;

(d) măsurile privind furnizarea de date 
necesare pentru a se asigura posibilitatea 
îndeplinirii de către Comisie a obligațiilor 
de raportare și difuzare, inclusiv informații 
complete cu privire la toate propunerile și 
acordurile de acordare a granturilor și cu 
privire la partenerii lor care trebuie 
incluși în timp util în baza de date 
generală a Orizont 2020 [ECORDA];

Or. en

Amendamentul 61
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția menționată la alineatul (1) este 
compusă din următoarele:

Contribuția menționată la alineatul (1) este 
compusă din contribuții aduse 
întreprinderii comune Clean Sky 2, astfel 
cum este prevăzut în clauza 15 
alineatul (2) și alineatul (3) litera (b) din 
statutul menționat în anexa I.

Or. en
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Amendamentul 62
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții aduse întreprinderii 
comune Clean Sky 2, astfel cum se 
prevede la clauza 15 alineatul (2) și 
alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I.

eliminat

Or. en

[Text inclus în partea introductivă a articolului 4 alineatul (2).]

Justificare

Ar trebui considerate drept contribuții la întreprinderea comună doar contribuțiile pentru 
costuri administrative și operaționale, care implică participarea la program a membrilor. 
Orice activitate suplimentară care nu intră în sfera de aplicare a programului poate fi 
cuantificată în scopuri de informare, însă nu ar trebui să conteze în corelarea fondurilor UE.

Amendamentul 63
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții în natură de cel puțin 990 
de milioane EUR pe parcursul perioadei 
definite la articolul 1 din partea 
membrilor, alții decât Uniunea, sau a 
entităților lor afiliate, constând în 
costurile suportate de aceștia în legătură 
cu punerea în aplicare a activităților 
suplimentare din afara planului de lucru 
al întreprinderii comune Clean Sky 2 care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei tehnologice comune Clean Sky. 

eliminat
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Aceste costuri pot fi acoperite și cu 
ajutorul altor programe de finanțare ale 
Uniunii, în conformitate cu normele și 
procedurile aplicabile. În astfel de cazuri, 
finanțarea Uniunii nu înlocuiește 
contribuțiile în natură ale membrilor, alții 
decât Uniunea, sau ale entităților lor 
afiliate.

Or. en

Amendamentul 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții în natură de cel puțin 990 
de milioane EUR pe parcursul perioadei 
definite la articolul 1 din partea membrilor, 
alții decât Uniunea, sau a entităților lor 
afiliate, constând în costurile suportate de 
aceștia în legătură cu punerea în aplicare a 
activităților suplimentare din afara planului 
de lucru al întreprinderii comune 
Clean Sky 2 care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor inițiativei tehnologice comune 
Clean Sky. Aceste costuri pot fi acoperite 
și cu ajutorul altor programe de finanțare 
ale Uniunii, în conformitate cu normele și 
procedurile aplicabile. În astfel de cazuri, 
finanțarea Uniunii nu înlocuiește
contribuțiile în natură ale membrilor, alții 
decât Uniunea, sau ale entităților lor 
afiliate.

(b) contribuții pentru activități 
suplimentare de cel puțin 990 de milioane 
EUR pe parcursul perioadei definite la 
articolul 1 din partea membrilor, alții decât 
Uniunea, sau a entităților lor afiliate, 
constând în costurile suportate de aceștia în 
legătură cu punerea în aplicare a 
activităților suplimentare din afara planului 
de lucru al întreprinderii comune 
Clean Sky 2 care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor inițiativei tehnologice comune 
Clean Sky. Aceste activități pot fi 
completate de alte programe de finanțare 
ale Uniunii în conformitate cu normele și 
procedurile aplicabile. În astfel de cazuri, 
finanțarea Uniunii nu înlocuiește
activitățile suplimentare ale membrilor, 
alții decât Uniunea, sau ale entităților lor 
afiliate.

Or. en

Amendamentul 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile menționate la litera (b) nu sunt 
eligibile pentru asistență financiară din 
partea întreprinderii comune Clean Sky 2.
Activitățile corespunzătoare sunt stabilite 
în cadrul unui plan de activități 
suplimentare care indică valoarea 
estimată a contribuțiilor respective.

Costurile menționate la litera (b) nu sunt 
eligibile pentru asistență financiară din 
partea întreprinderii comune Clean Sky 2.

Or. en

Amendamentul 66
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile menționate la litera (b) nu sunt 
eligibile pentru asistență financiară din 
partea întreprinderii comune Clean Sky 2.
Activitățile corespunzătoare sunt stabilite 
în cadrul unui plan de activități 
suplimentare care indică valoarea estimată 
a contribuțiilor respective.

Costurile generate pe parcursul perioadei 
definite la articolul 1 din partea 
membrilor, alții decât Uniunea, sau a 
entităților lor afiliate, pentru punerea în 
aplicare a activităților suplimentare din 
afara planului de lucru al întreprinderii 
comune Clean Sky 2 care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativei 
tehnologice comune Clean Sky sunt 
cuantificate, însă în orice caz nu 
înlocuiesc contribuțiile în natură din 
partea membrilor, alții decât Uniunea, 
sau a entităților lor afiliate. Costurile 
menționate la litera (b) nu sunt eligibile 
pentru asistență financiară din partea 
întreprinderii comune Clean Sky 2. Aceste 
costuri pot fi acoperite și cu ajutorul altor 
programe de finanțare ale Uniunii, în 
conformitate cu normele și procedurile 
aplicabile. Activitățile corespunzătoare 
sunt stabilite în cadrul unui plan de 
activități suplimentare care indică valoarea 
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estimată a contribuțiilor respective.

Or. en

Justificare

Ar trebui considerate drept contribuții la întreprinderea comună doar contribuțiile pentru 
costuri administrative și operaționale, care implică participarea membrilor la program. 
Orice activitate suplimentară care nu intră în sfera de aplicare a programului poate fi 
cuantificată în scopuri de informare, însă nu ar trebui să conteze în corelarea fondurilor UE.

Amendamentul 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii întreprinderii comune
Clean Sky 2 alții decât Uniunea 
raportează anual, până la data de 31 
ianuarie, Consiliului de conducere al 
întreprinderii comune Clean Sky 2 
valoarea contribuțiilor menționate la 
alineatul (2) pentru fiecare exercițiu 
financiar anterior.

(3) Membrii privați actualizează și 
informează cu privire la Declarația 
activităților suplimentare atunci când este 
necesar și de cel puțin două ori pe durata 
Programului Clean Sky 2.

Or. en

Justificare

Activitățile suplimentare sunt specificate în declarația sectorului prezentată Comisiei 
Europene la 28 mai 2013 și reprezintă un angajament politic fără nicio implicație 
contractuală. Modalitatea de informare, actualizare și revizuire este, de asemenea, 
menționată în declarație. Aceste activități, din afara planului de lucru CS2, nu sunt supuse 
raportării.

Amendamentul 68
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile 
trebuie certificate de un auditor extern 
independent, desemnat de entitatea în 
cauză. Evaluarea contribuțiilor este 
verificată de întreprinderea comună 
Clean Sky 2. În caz de incertitudini 
persistente, ea poate fi supusă unui audit
de către întreprinderea comună 
Clean Sky 2.

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Evaluarea 
contribuțiilor este verificată de 
întreprinderea comună Clean Sky 2.
Membrii, alții decât Uniunea, care au 
făcut contribuții suplimentare, vor 
comunica actualizările privind 
îndeplinirea acestui angajament.

Or. en

Amendamentul 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile 
trebuie certificate de un auditor extern 
independent, desemnat de entitatea în 

(4) În scopul evaluării contribuțiilor 
menționate la clauza 15 alineatul (3) 
litera (b) din statutul prevăzut în anexa I, 
costurile sunt stabilite în conformitate cu 
practicile contabile uzuale privind costurile 
ale entităților în cauză, cu standardele 
contabile aplicabile în țara în care este 
stabilită entitatea respectivă și cu 
standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Evaluarea 
contribuțiilor este verificată de 
întreprinderea comună Clean Sky 2.
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cauză. Evaluarea contribuțiilor este 
verificată de întreprinderea comună 
Clean Sky 2. În caz de incertitudini 
persistente, ea poate fi supusă unui audit 
de către întreprinderea comună 
Clean Sky 2.

Costurile suportate în cadrul activităților 
suplimentare nu sunt auditate de
întreprinderea comună Clean Sky 2 sau de 
orice alt organism al Uniunii.

Or. en

Justificare

Activitățile suplimentare care nu sunt cofinanțate de Uniune nu ar trebui auditate.

Amendamentul 70
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile
trebuie certificate de un auditor extern 
independent, desemnat de entitatea în 
cauză. Evaluarea contribuțiilor este 
verificată de întreprinderea comună Clean 
Sky 2. În caz de incertitudini persistente, ea 
poate fi supusă unui audit de către 
întreprinderea comună Clean Sky 2.

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile
contribuțiilor menționate la clauza 15 
alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I sunt certificate de un 
auditor extern independent, desemnat de 
entitatea în cauză. Evaluarea contribuțiilor 
este verificată de întreprinderea comună 
Clean Sky 2. În caz de incertitudini 
persistente, ea poate fi supusă unui audit de 
către întreprinderea comună Clean Sky 2.
Entitatea vizată prezintă publicului larg 
un raport anual privind activitățile sale 
suplimentare.

Or. en
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Justificare

Deși activitățile suplimentare ce vor fi desfășurate de membrii privați reprezintă o contribuție 
salutară la efectul de levier al ITC, acestea nu ar trebui supuse unui audit. Activitățile 
suplimentare trebuie planificate și desfășurate în consecință, trebuie identificate clar ca o 
contribuție în natură și trebuie să facă obiectul unui raport anual. În final, trebuie realizată 
suma de 990 de milioane. Aceste activități nu sunt însă cofinanțate de Uniune și, prin urmare, 
ar trebui scutite de controale, cu excepția celui realizat prin intermediul întreprinderii 
comune.

Amendamentul 71
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile 
trebuie certificate de un auditor extern 
independent, desemnat de entitatea în 
cauză. Evaluarea contribuțiilor este 
verificată de întreprinderea comună 
Clean Sky 2. În caz de incertitudini 
persistente, ea poate fi supusă unui audit de 
către întreprinderea comună Clean Sky 2.

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile
sunt certificate de un auditor extern 
independent, desemnat de entitatea în 
cauză. Evaluarea contribuțiilor este 
verificată de întreprinderea comună 
Clean Sky 2. În caz de incertitudini 
persistente, ea poate fi supusă unui audit de 
către întreprinderea comună Clean Sky 2 și 
Curtea de Conturi.

Or. en

Amendamentul 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate încheia, reduce în mod 
proporțional sau suspenda contribuția 
financiară a Uniunii la întreprinderea 
comună Clean Sky 2 sau poate declanșa 
procedura de lichidare menționată la 
clauza 24 alineatul (2) din statutul 
prevăzut în anexa I în cazul în care 
membrii respectivi sau entitățile lor 
afiliate nu participă sau participă doar 
parțial ori prea târziu la contribuțiile 
menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Activitățile suplimentare nu ar trebui să constituie baza unei sancțiuni financiare a CE.

Amendamentul 73
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate încheia, reduce în mod 
proporțional sau suspenda contribuția 
financiară a Uniunii la întreprinderea 
comună Clean Sky 2 sau poate declanșa
procedura de lichidare menționată la 
clauza 24 alineatul (2) din statutul prevăzut 
în anexa I în cazul în care membrii 
respectivi sau entitățile lor afiliate nu 
participă sau participă doar parțial ori prea 
târziu la contribuțiile menționate la 
alineatul (2).

(5) Comisia încheie, reduce în mod 
proporțional sau suspendă contribuția 
financiară a Uniunii la întreprinderea 
comună Clean Sky 2 sau declanșează 
procedura de lichidare menționată la 
clauza 24 alineatul (2) din statutul prevăzut 
în anexa I, dacă obiectivele finanțării nu 
sunt îndeplinite de întreprinderea comună 
și în cazul în care membrii respectivi sau 
entitățile lor afiliate nu participă sau 
participă doar parțial ori prea târziu la 
contribuțiile menționate la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 74
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea comună Clean Sky 2 își 
adoptă normele financiare specifice în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
… [Regulamentul delegat privind modelul 
de regulament financiar pentru PPP].

Fără a aduce atingere articolului 12 din 
regulament, întreprinderea comună 
Clean Sky 2 își adoptă normele financiare 
specifice în conformitate cu articolul 209 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 și cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. … [Regulamentul 
delegat privind modelul de regulament 
financiar pentru PPP].

Or. en

Amendamentul 75
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de conducere adoptă, în 
conformitate cu articolul 110 din Statutul 
funcționarilor, o decizie bazată pe 
articolul 2 alineatul (1) din Statutul 
funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți, delegând 
competențele relevante ale autorității de 
numire directorului executiv și definind 
condițiile în care poate fi suspendată 
delegarea competențelor respective. 
Directorul executiv este autorizat să 
subdelege competențele respective.

Consiliul de conducere adoptă, în 
conformitate cu articolul 110 din Statutul 
funcționarilor, o decizie bazată pe 
articolul 2 alineatul (1) din Statutul 
funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți, delegând 
competențele relevante ale autorității de 
numire directorului executiv și definind 
condițiile în care poate fi suspendată 
delegarea competențelor respective. 
Directorul executiv este autorizat să 
subdelege aceste competențe. Directorul 
executiv raportează, la următoarea 
reuniune a Consiliului de conducere, cu 
privire la exercitarea acestor delegări sau 
subdelegări.
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Or. fr

Amendamentul 76
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care anumite circumstanțe 
excepționale impun acest lucru, Consiliul 
de conducere poate decide să suspende 
temporar delegarea competențelor 
autorității de numire directorului executiv 
și subdelegarea competențelor respective 
de către acesta din urmă și să le exercite pe 
cont propriu sau să le delege unuia dintre 
membrii săi sau unui membru al 
personalului întreprinderii comune altul 
decât directorul executiv.

Consiliul de conducere poate, printr-o 
decizie motivată, să suspende temporar 
delegarea competențelor autorității de 
numire directorului executiv și 
subdelegarea competențelor respective de 
către acesta din urmă și să le exercite pe 
cont propriu sau să le delege unuia dintre 
membrii săi sau unui membru al 
personalului întreprinderii comune altul 
decât directorul executiv.

Or. fr

Justificare

Suspendarea sau revocarea unei delegări trebuie să poată fi efectuată în orice moment, fără 
ca Consiliul de conducere să fi trebuit să justifice circumstanțe excepționale. 

Amendamentul 77
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protocolul privind privilegiile și imunitățile 
Uniunii se aplică întreprinderii comune 
Clean Sky 2 și personalului acesteia.

Protocolul privind privilegiile și imunitățile 
Uniunii se aplică directorului executiv și 
membrilor Consiliului de conducere al
întreprinderii comune Clean Sky 2 

Or. fr
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru a extinde privilegiile și imunitățile Uniunii Europene la toți 
funcționarii, ci la persoanele ale căror răspunderi justifică acest lucru.

Amendamentul 78
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul răspunderii extracontractuale, 
în conformitate cu principiile generale 
comune legislațiilor statelor membre, 
întreprinderea comună Clean Sky 2 acordă 
despăgubiri pentru toate prejudiciile 
provocate de personalul său în exercițiul 
funcțiunii.

(2) În cazul răspunderii extracontractuale, 
în conformitate cu principiile generale 
comune legislațiilor statelor membre, 
întreprinderea comună Clean Sky 2 acordă 
despăgubiri pentru toate prejudiciile 
provocate de personalul său și de membrii 
Consiliului de conducere în exercitarea 
funcției.

Or. fr

Amendamentul 79
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește litigiile referitoare 
la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate 
de personalul întreprinderii comune 
Clean Sky 2 în exercițiul funcțiunii;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 80
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru orice aspect care nu este 
reglementat de prezentul regulament sau 
de alte acte cu putere de lege ale Uniunii 
se aplică legislația statului în care se află 
sediul întreprinderii comune Clean Sky 2.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 81
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune 
Clean Sky 2 până la 31 decembrie 2017.
Comisia trimite concluziile evaluării și 
observațiile sale Parlamentului European și 
Consiliului până la 30 iunie 2018.

(1) Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune 
Clean Sky 2 până la 31 iulie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 82
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune Clean
Sky 2 până la 31 decembrie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 

(1) Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune Clean 
Sky 2 până la 30 iunie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
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până la 30 iunie 2018. până la 31 decembrie 2017.

Or. ro

Amendamentul 83
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună Clean Sky 2 face 
parte din descărcarea autorizată de
Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului, în favoarea Comisiei, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 319 din tratat.

(1).Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului întreprinderii comune
Clean Sky 2 este autorizată de Parlamentul 
European, la recomandarea Consiliului,
conform unei proceduri comparabile cu 
cea prevăzută la articolul 319 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
la articolele 164-166 din 
Regulamentul (UE, EURATOM) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului, pe baza raportului de 
audit al Curții de Conturi a Uniunii 
Europene.

Or. fr

Justificare

Este important ca întreprinderile comune să fie supuse controalelor de audit ale Curții de 
Conturi a Uniunii Europene și acelorași proceduri de descărcare de gestiune la acre este 
supusă Comisia Europeană, cu un control bugetar și un control politic din partea 
Parlamentului European.

Amendamentul 84
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția (1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
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bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună Clean Sky 2 face 
parte din descărcarea autorizată de 
Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului, în favoarea Comisiei, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 319 din tratat.

bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună Clean Sky 2 este 
acordată de Parlamentul European la 
recomandarea Consiliului înainte de data 
de 15 mai a anului n+2, în conformitate cu
o procedură comparabilă celei menționate
la articolul 319 din TFUE și la 
articolele 164 și 165 din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012 și prevăzută 
de normele financiare ale întreprinderii 
comune Clean Sky 2.

Or. en

Amendamentul 85
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul refuzului Parlamentului 
European de a autoriza descărcarea de 
gestiune, directorul executiv își prezintă 
demisia în fața Consiliului de conducere 
care va lua o decizie finală, în funcție de 
circumstanțe.

Or. fr

Justificare

Pentru credibilitatea procesului de descărcare de gestiune, refuzul de a autoriza descărcarea 
de gestiune trebuie să fie urmat de consecințe, lăsând la discreția Consiliului de conducere 
viitorul directorului executiv. Această procedură nu este o revocare, este doar obligația care 
îi revine directului executiv de a-și prezenta demisia Consiliului de conducere, care va trebui 
să ia o decizie în acest sens.

Amendamentul 86
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Membrii personalului întreprinderii 
comune, directorul executiv și membrii 
Consiliului de conducere raportează 
OLAF, fără întârziere și fără ca 
responsabilitatea lor să poată fi pusă în 
discuție din cauza acestei raportări, 
fraudele de care au avut cunoștință în 
exercitarea funcțiilor sau mandatelor lor. 
În cazul în care nu îndeplinesc această 
obligație, ei devin personal responsabili 
de consecințele fraudei de care au avut 
cunoștință și pe care nu au raportat-o 
OLAF.

Or. fr

Justificare

Combaterea fraudei trebuie să fie o prioritate a Uniunii. Acest dispozitiv de raportare care 
funcționează deja cel puțin într-un stat membru, este un instrument foarte util pentru acest 
obiectiv. 

Amendamentul 87
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Membrii consiliului de conducere, ai 
comitetelor de coordonare, ai comitetului 
științific și directorul executiv pun la 
dispoziția publicului și mențin actualizată 
o declarație a activităților pe deplin 
profesionale, a intereselor financiare și a 
conflictelor de interese. Declarația 
conține următoarele informații:
(a) ocupația persoanei și apartenența sa 
la comisii sau comitete ale societăților 
private, la organizații și asociații 
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neguvernamentale;
(b) participările în cadrul societăților sau 
parteneriate în care există posibile 
implicații ale politicii publice sau în care 
participarea respectivă îi conferă 
persoanei în cauză o influență asupra 
afacerilor;

Or. en

Amendamentul 88
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu principiile 
transparenței și nediscriminării, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 35, 
articolul 60 alineatul (1) și articolul 128 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 și la articolul 16 
din prezentul regulament, cererile de 
propuneri, precum și cererile de 
exprimare a interesului organizate de 
întreprinderea comună Clean Sky 2 sunt 
publicate pe portalul online dedicat 
participanților la programul Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Pe durata negocierilor tripartite din cadrul Orizont 2020, instituțiile au fost de acord să 
promoveze o coerență mai mare a tuturor posibilităților de solicitări finanțate în temeiul 
programului Orizont 2020. În acest sens, Comisia a promis promovarea publicării de cererile 
de propuneri și cererile de exprimare a interesului organizate de inițiativa tehnologică 
comună pe portalul dedicat participanților la programul Orizont 2020. Toate acestea au fost 
de acord să urmeze această abordare. Acest amendament vizează transformarea unei 
obligații proprii într-o cerință juridică, garantând informații simple și accesibile pentru 
solicitanți.
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Amendamentul 89
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scutirea de la normele de participare în 
ceea ce privește eligibilitatea finanțării 
unei singure entități se aplică pe o bază 
excepțională.

Or. en

Justificare

Potrivit propunerii actuale, doar 30 % din buget ar fi alocat prin solicitări deschise și 
competitive, restul fiind prealocat membrilor și partenerilor Clean Sky. Dacă fondurile 
alocate prin solicitări sunt toate contracte unice încheiate cu o singură întreprindere, este 
mai eficace un proces de achiziții private pentru membrii Clean Sky cu fonduri publice. 
Exceptarea de la cercetarea colaborativă europeană ar trebui aplicată doar în cazuri 
excepționale.

Amendamentul 90
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 71/2008, orice credite neutilizate sunt 
transferate întreprinderii comune 
Clean Sky 2.

(5) Doar creditele indispensabile, 
necesare pentru a acoperi costurile 
administrative derivate din cererile de 
propuneri din cadrul întreprinderii 
comune IMI (IMI1) sunt transferate 
întreprinderii comune Clean Sky 2 de la 
creditele neutilizate din cadrul
Regulamentului (CE) nr. 71/2008.

Or. en
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Amendamentul 91
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asociat” înseamnă o entitate juridică 
care a fost selectată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 71/2008 și care a 
acceptat prezentul statut prin semnarea 
unei scrisori de susținere și a cărei 
participare ia sfârșit odată cu încheierea 
acțiunilor inițiate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 71/2008 în care a 
fost implicată, cel mai târziu până la 
31 decembrie 2017;

(a) asociat” înseamnă o entitate juridică 
care a fost selectată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 71/2008 și care a 
acceptat prezentul statut prin intermediul 
unei deliberări a unei instanțe însărcinate 
cu guvernanța sa și a cărei participare ia 
sfârșit odată cu încheierea acțiunilor 
inițiate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 71/2008 în care a fost implicată, cel mai 
târziu până la 31 decembrie 2017;

Or. fr

Justificare

O simplă scrisoare nu este suficientă pentru aderarea la anumite statute.

Amendamentul 92
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „partener de bază” înseamnă o entitate 
juridică care participă în cadrul unui DTI, 
al unei IADP sau al activităților 
transversale, care a fost selectat în urma 
cererii prevăzute la clauza 4 alineatul (2) și 
care a acceptat prezentul statut prin
semnarea unei scrisori de susținere;

(b) „partener de bază” înseamnă o entitate 
juridică care participă în cadrul unui DTI, 
al unei IADP sau al activităților 
transversale, care a fost selectat în urma 
cererii prevăzute la clauza 4 alineatul (2) și 
care a acceptat prezentul statut prin
intermediul unei deliberări a instanței 
însărcinate cu guvernanța sa;

Or. fr
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Justificare

O simplă scrisoare nu este suficientă pentru aderarea la anumite statute.

Amendamentul 93
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) concentrarea eforturilor DTI, ale IADP 
și ale activităților transversale asupra unor 
rezultate esențiale care să poată contribui la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în ceea ce 
privește mediul și concurența;

(c) concentrarea eforturilor DTI, ale IADP 
și ale activităților transversale asupra unor 
rezultate esențiale care să poată contribui la 
îndeplinirea obiectivelor cărții albe din 
2011 a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 94
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) stimularea implicării IMM-urilor în 
activitățile sale, în conformitate cu 
obiectivele celui de-al șaptelea Program-
cadru și ale programului Orizont 2020;

(i) stimularea implicării IMM-urilor în 
activitățile sale, în conformitate cu 
obiectivele celui de-al șaptelea Program-
cadru și ale programului Orizont 2020, 
alocând cel puțin 20 % din contribuția UE 
la Clean Sky 2 în special IMM-urilor 
participante;

Or. en

Amendamentul 95
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) stimularea implicării IMM-urilor în 
activitățile sale, în conformitate cu 
obiectivele celui de-al șaptelea Program-
cadru și ale programului Orizont 2020;

(i) garantarea implicării IMM-urilor în 
activitățile sale, în conformitate cu 
obiectivele celui de-al șaptelea Program-
cadru și ale programului Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 96
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) menținerea unei game largi de părți 
interesate, inclusiv organizații de 
cercetare, universități și organizații ale 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 97
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în urma acceptării prezentului statut 
prin intermediul unei scrisori de susținere, 
responsabilii și asociații, enumerați în 
anexa II la prezentul regulament, precum și 
partenerii de bază care urmează să fie 
selectați în conformitate cu clauza 4 
alineatul (2).

(b) în urma acceptării prezentului statut 
prin intermediul unei deliberări a instanței 
însărcinate cu guvernanța sa, 
responsabilii și asociații, enumerați în 
anexa II la prezentul regulament, precum și 
partenerii de bază care urmează să fie 
selectați în conformitate cu clauza 4 
alineatul (2).
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Or. fr

Amendamentul 98
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu condiția să contribuie la finanțarea 
menționată la clauza 15 în vederea atingerii 
obiectivelor întreprinderii comune 
Clean Sky 2, prevăzute la articolul 2 din 
prezentul regulament, și să accepte statutul 
întreprinderii comune Clean Sky 2, orice 
entitate juridică stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 poate 
solicita să devină partener de bază al 
întreprinderii comune Clean Sky 2, în 
conformitate cu punctul 2.

1. Cu condiția să contribuie la finanțarea 
menționată la clauza 15 în vederea atingerii 
obiectivelor întreprinderii comune 
Clean Sky 2, prevăzute la articolul 2 din 
prezentul regulament, și să accepte statutul 
întreprinderii comune Clean Sky 2, orice 
entitate juridică stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 poate 
solicita să devină un lider, un asociat sau
un partener de bază al întreprinderii 
comune Clean Sky 2, în conformitate cu 
punctul 2.

Or. en

Amendamentul 99
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Partenerii de bază ai întreprinderii 
comune Clean Sky 2 și afiliații lor sunt 
selectați prin intermediul unei cereri 
deschise, nediscriminatorii și competitive 
și fac obiectul unei evaluări independente.
Cererile pot fi declanșate de necesitatea 
unor capacități esențiale de punere în 
aplicare a programului. Acestea sunt 

2. Asociații, partenerii sau partenerii de 
bază ai întreprinderii comune Clean Sky 2 
și afiliații lor sunt selectați prin intermediul 
unei cereri deschise, nediscriminatorii și 
competitive și fac obiectul unei evaluări 
independente. Cererile pot fi declanșate de 
necesitatea unor capacități esențiale de 
punere în aplicare a programului. Acestea 
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publicate pe site-ul internet al întreprinderii 
comune Clean Sky, fiind comunicate prin 
intermediul grupului de reprezentanți ai 
statelor și al altor canale cu scopul de a se 
asigura cea mai largă participare posibilă.

sunt publicate pe site-ul internet al 
întreprinderii comune Clean Sky, fiind 
comunicate prin intermediul grupului de 
reprezentanți ai statelor și al altor canale cu 
scopul de a se asigura cea mai largă 
participare posibilă. Raționamentul și 
rezultatele evaluării sunt publicate pe site-
ul internet Clean Sky.

Or. en

Amendamentul 100
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Orice membru poate renunța la statutul 
său de membru al întreprinderii comune 
Clean Sky 2. Această decizie are efect și 
devine irevocabilă în termen de șase luni 
de la notificarea sa celorlalți membri. Din 
momentul respectiv, fostul membru este 
scutit de alte obligații decât cele aprobate 
sau suportate de întreprinderea comună 
Clean Sky 2 înainte de renunțarea acestuia 
la statutul de membru.

3. Orice membru poate renunța la statutul 
său de membru al întreprinderii comune 
Clean Sky 2. Această decizie are efect și 
devine irevocabilă în termen de șase luni 
de la notificarea sa celorlalți membri. Din 
momentul respectiv, fostul membru este 
scutit de alte obligații decât cele aprobate 
sau suportate de întreprinderea comună 
Clean Sky 2 înainte de renunțarea acestuia 
la statutul de membru. În cazul unei 
retrageri, se creează un cont între 
membrul care se retrage și întreprinderea 
comună Clean Sky 2, în vederea achitării 
obligațiilor sale financiare.

Or. fr

Amendamentul 101
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statutul de membru al întreprinderii 
comune Clean Sky 2 nu poate fi transferat 
unui terț în lipsa acordului prealabil al 
Consiliului de conducere.

4. Statutul de membru al întreprinderii 
comune Clean Sky 2 nu poate fi transferat 
unui terț în lipsa acordului prealabil al 
Consiliului de conducere. Acest acord este 
notificat Comisiei, care are drept de 
opoziție.

Or. fr

Amendamentul 102
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) trei reprezentanți al comitetului 
științific;

Or. en

Amendamentul 103
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componența consiliului de conducere 
asigură o reprezentare semnificativă a 
IMM-urilor. 

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

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Reprezentantul Comisiei deține 50 % 
din drepturile de vot. Votul Comisiei este 
indivizibil. Fiecare dintre ceilalți 
reprezentanți deține un număr egal de 
voturi. Reprezentanții depun toate 
eforturile pentru a ajunge la un consens. 
În lipsa unui consens, consiliul de 
conducere ia decizii cu o majoritate de cel 
puțin 75 % din totalul voturilor, incluzând 
voturile celor care nu sunt prezenți.

1. Fiecare membru al consiliului de 
conducere are dreptul la un vot egal.

Consiliul de conducere adoptă decizii cu o 
majoritate de două treimi din totalul 
voturilor valabil exprimate. Consiliul de 
conducere decide cu două treimi din 
voturi oricând decizia nu poate fi luată 
prin consens. Voturile eligibile includ toți 
membrii, chiar și pe cei care nu sunt 
prezenți.
Comisia are drept de veto.

Or. en

Justificare

Normele aplicabile consiliului de conducere Sky 1 au funcționat bine și au asigurat decizii 
eficace ale întreprinderii comune. Prin urmare, acestea ar trebui menținute.

Amendamentul 105
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de conducere își stabilește
regulamentul de procedură.

Consiliul de conducere adoptă și își face 
public regulament de procedură.
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Or. en

Amendamentul 106
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) stabilirea, anularea și prelungirea 
mandatului directorului executiv, oferindu-
i consiliere și monitorizând performanța 
acestuia;

(f) stabilirea, revocarea și prelungirea 
mandatului directorului executiv, oferindu-
i consiliere și monitorizând performanța 
acestuia;

Or. fr

Amendamentul 107
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – punctul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) desemnarea, în baza unei licitații 
publice, a organismului de audit 
independent, căruia îi va reveni sarcina 
de a prezenta avizul prevăzut la 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului;

Or. fr

Amendamentul 108
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 9 – punctul 1 – paragraful
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv este numit de 
Consiliul de conducere dintr-o listă de 
candidați propuși de Comisie în urma unei 
proceduri deschise și transparente de 
selecție. Comisia asociază, după caz, 
reprezentarea celorlalți membri ai 
întreprinderii comune Clean Sky 2 în 
cadrul procedurii de selecție.

1. Directorul executiv este numit de 
Consiliul de conducere dintr-o listă de 
candidați propuși de Comisie în urma unei 
proceduri deschise și transparente de 
selecție. Comisia asociază, după caz, 
reprezentarea celorlalți membri ai 
întreprinderii comune Clean Sky 2 în 
cadrul procedurii de selecție. Parlamentul 
European are drept de opoziție.

Or. fr

Amendamentul 109
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 9 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Directorul executiv poate fi demis din 
funcție doar în urma unei decizii a 
Consiliului de conducere, la propunerea 
Comisiei, care va asocia, după caz, 
membrii privați.

6. Directorul executiv poate fi revocat din 
funcție doar în urma unei decizii a 
Consiliului de conducere, la propunerea 
Comisiei, care va asocia, după caz, 
membrii privați.

Or. fr

Amendamentul 110
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Directorul executiv desfășoară în special 
următoarele sarcini într-o manieră 
independentă:

4. Directorul executiv desfășoară în special 
următoarele sarcini :

Or. fr
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Amendamentul 111
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înaintează Consiliului de conducere 
spre adoptare conturile anuale;

(c) stabilește conturile anuale, pentru a le
înainta Consiliului de conducere spre 
adoptare;

Or. fr

Amendamentul 112
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 4 – litera va (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) organizează licitația publică pe baza 
căreia Consiliul de conducere 
desemnează organismul de audit 
independent, căruia îi va reveni sarcina 
de a prezenta avizul prevăzut la 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului; 

Or. fr

Amendamentul 113
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 5 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionează cererile furnizate în planul 
de lucru și administrează acordurile sau 
deciziile, inclusiv coordonarea acestora;

(b) gestionează cererile, inclusiv evaluarea 
unui grup de experți independenți,
furnizate în planul de lucru și 
administrează acordurile sau deciziile, 
inclusiv coordonarea acestora;

Or. en

Amendamentul 114
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) supraveghează un sistem de 
informare și promovare a unei participări 
extinse la activitățile întreprinderii 
comune, și anume, cererile de propuneri, 
inclusiv o legătură cu sistemul de puncte 
de contact naționale.

Or. en

Amendamentul 115
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) SAT IADP,

Or. en

Amendamentul 116
Teresa Riera Madurell



PE524.725v01-00 48/64 AM\1011983RO.doc

RO

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un reprezentant al fiecărui partener de 
bază pentru DTI sau IADP;

(b) un reprezentant al fiecărui partener de 
bază pentru DTI sau IADP; reprezentanții 
liderilor altor DTI sau IADP pot, de 
asemenea, să participe dacă decid astfel;

Or. en

Justificare

Toți ceilalți lideri DTI și AADP trebuie să aibă întotdeauna permisiunea să participe în 
cadrul oricărui comitet de coordonare.

Amendamentul 117
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 11 – punctul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componența sa respectă egalitatea de gen 
în conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2013 
[Programul-cadru Orizont 2020].

Or. en

Amendamentul 118
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 11 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare comitet de coordonare își stabilește 
regulamentul de procedură pe baza unui 
model comun pentru toate comitetele de 

Fiecare comitet de coordonare își stabilește
și face public regulamentul de procedură 
pe baza unui model comun pentru toate 
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coordonare. comitetele de coordonare.

Or. en

Amendamentul 119
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul științific este format din 
maximum 12 membri. Acesta numește un 
președinte din rândul membrilor săi.

1. Comitetul științific este format din 28 de 
membri, câte unul din fiecare stat 
membru, numiți pentru o perioadă de doi 
ani, reînnoibilă. Grupul își alege un 
președinte din rândul membrilor săi pe o 
perioadă de un an. Componența sa 
respectă egalitatea de gen în conformitate 
cu articolul 16 din Programul-cadru 
Orizont 2020.

Or. ro

Amendamentul 120
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Membrii asigură o reprezentare 
echilibrată a experților recunoscuți la nivel 
mondial, provenind din mediul academic, 
industrie și organisme de reglementare.
Împreună, membrii comitetului științific 
dețin competențe și cunoștințe științifice 
care acoperă întregul domeniu tehnic și 
care sunt necesare pentru a formula 
recomandări științifice pentru 
întreprinderea comună Clean Sky 2.

2. Membrii asigură o reprezentare 
echilibrată a experților recunoscuți la nivel 
mondial, provenind din mediul academic, 
industrie și organisme de reglementare.
Împreună, membrii comitetului științific 
dețin competențe și cunoștințe științifice 
care acoperă întreg domeniul tehnic și care 
sunt necesare pentru a formula 
recomandări științifice pentru
întreprinderea comună Clean Sky 2.
Componența sa respectă egalitatea de gen 
în conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2013 
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[Programul-cadru Orizont 2020].

Or. en

Amendamentul 121
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Membrii asigură o reprezentare 
echilibrată a experților recunoscuți la nivel 
mondial, provenind din mediul academic,
industrie și organisme de reglementare.
Împreună, membrii comitetului științific 
dețin competențe și cunoștințe științifice 
care acoperă întregul domeniu tehnic și 
care sunt necesare pentru a formula 
recomandări științifice pentru 
întreprinderea comună Clean Sky 2.

2. Membrii asigură o reprezentare 
echilibrată a experților recunoscuți la nivel 
mondial, provenind din mediul academic,
societatea civilă și organisme de 
reglementare. Împreună, membrii 
comitetului științific dețin competențe și 
cunoștințe științifice care acoperă întreg 
domeniul tehnic și care sunt necesare 
pentru a formula recomandări științifice 
pentru întreprinderea comună Clean Sky 2.

Or. en

Amendamentul 122
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Consiliul de conducere stabilește 
criteriile și procesul de selecție pentru 
constituirea comitetului științific și
numește membrii acestuia. Consiliul de 
conducere ține seama de candidații 
potențiali propuși de către grupul de 
reprezentanți ai statelor.

3. Consiliul de conducere stabilește 
criteriile și procesul de selecție pentru 
constituirea comitetului științific și
numește membrii acestuia din candidații 
potențiali propuși de către grupul de 
reprezentanți ai statelor.

Or. en
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Amendamentul 123
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 4 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) face recomandări cu privire la 
orientările și operațiunile strategice ale 
întreprinderii comune Clean Sky 2;

Or. en

Amendamentul 124
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comitetul științific se întrunește cel 
puțin o dată pe an. Reuniunile sunt 
convocate de către președintele acestuia.

5. Comitetul științific se întrunește cel 
puțin de trei ori pe an. Reuniunile sunt 
convocate de către președintele acestuia.

Or. en

Amendamentul 125
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Comitetul științific primește cu 
regularitate informații, în special cu 
privire la participarea la acțiuni indirecte 
finanțate de întreprinderea comună 
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Clean Sky 2, la rezultatul fiecărei cereri și 
al implementării proiectelor, la sinergiile 
atinse împreună cu alte programe 
relevante ale Uniunii, la execuția 
bugetului alocat Clean Sky 2 și la 
difuzarea și exploatarea rezultatelor 
cercetărilor.

Or. en

Amendamentul 126
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comitetul științific își adoptă 
regulamentul de procedură.

7. Comitetul științific își adoptă 
regulamentul de procedură și 
nominalizează trei reprezentanți ai 
comitetului de conducere.

Or. en

Amendamentul 127
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comitetul științific își adoptă
regulamentul de procedură.

7. Comitetul științific își adoptă și face 
public propriul regulament de procedură.

Or. en

Amendamentul 128
Teresa Riera Madurell
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 14 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) legăturile cu programul-cadru
Orizont 2020;

(c) conformitatea cu Programul-cadru
Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 129
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 14 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) oportunitatea includerii unei 
priorități de cercetare acordate și vizate de 
întreprinderea comună Clean Sky 2 în 
cadrul cererilor periodice din Programul-
cadru Orizont 2020 pentru a dezvolta noi 
sinergii cu activități de cercetare și 
inovare de importanță strategică.

Or. en

Amendamentul 130
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 14 – punctul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) rezultatele și planificarea cererilor de 
propuneri și a procedurilor de ofertare;

Or. en
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Amendamentul 131
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 14 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Grupul de reprezentanți ai statelor își 
adoptă propriul regulament de procedură.

6. Grupul de reprezentanți ai statelor își 
adoptă și face public propriul regulament 
de procedură.

Or. en

Amendamentul 132
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o sumă reprezentând până la 40% din 
finanțarea totală a Uniunii este alocată 
responsabililor și entităților lor afiliate 
participante;

eliminat

Or. en

Justificare

Fiind bani publici ai UE, toate fondurile operaționale sunt vărsate ca urmare a unor cereri 
de propuneri deschise și competitive. Nicio prealocare de fonduri nu ar trebui acordată 
entităților speciale.

Amendamentul 133
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o sumă reprezentând până la 30 % din 
finanțarea totală a Uniunii este alocată 
partenerilor de bază și entităților lor 
afiliate participante;

eliminat

Or. en

Justificare

Fiind bani publici, toate fondurile operaționale sunt vărsate ca urmare a unor cereri de 
propuneri deschise și competitive. Nicio prealocare de fonduri nu ar trebui acordată 
entităților speciale.

Amendamentul 134
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o sumă reprezentând cel puțin 30% din 
finanțarea totală a Uniunii este alocată prin 
intermediul cererilor de propuneri și de 
oferte competitive. Se acordă o atenție 
deosebită asigurării unei participări 
corespunzătoare a IMM-urilor.

(c) o sumă reprezentând 100 % din 
finanțarea totală a Uniunii este alocată prin 
intermediul cererilor de propuneri și al 
procedurilor de ofertare competitive. Se 
acordă o atenție deosebită asigurării unei 
participări corespunzătoare a IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Fiind bani publici, toate fondurile operaționale sunt vărsate ca urmare a unor cereri de 
propuneri deschise și competitive. Nicio prealocare de fonduri nu ar trebui acordată 
entităților speciale.

Amendamentul 135
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Derogarea de la articolul 8 
alineatul (3) din Regulamentul nr. 
…/2013 [regulile de participare la 
programul Orizont 2020], care îi permite 
unei singure entități juridice să fie 
beneficiarul unui grant, este excepțională 
și justificată în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Dacă toate cererile de propuneri facilitează primirea de fonduri de către o singură entitate, și 
nu de către trei entități, conform normei programului Orizont 2020, aceasta ar transforma 
automat programul Clean Sky într-un program de achiziții pentru industria aeronautică, fapt 
ce nu ar trebui să constituie scopul utilizării fondurilor publice ale Orizont 2020.

Amendamentul 136
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 18 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă unul dintre membrii întreprinderii 
comune ECSEL Clean Sky 2 nu își 
îndeplinește angajamentele privind 
contribuția financiară convenită, 
directorul executiv consemnează acest 
lucru și stabilește un termen rezonabil 
pentru remedierea acestei situații. Dacă 
situația nu este remediată în termenul 
respectiv, directorul executiv convoacă o
reuniune a Consiliului de conducere 
pentru a decide dacă membrul care nu și-
a îndeplinit obligațiile trebuie revocat sau 
dacă trebuie luate alte măsuri până la 
îndeplinirea obligațiilor de către acesta. 
Într-o primă fază și după ce a fost audiat 
și i-a fost propusă o procedură de 
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regularizare, oricărui membru care nu își 
respectă obligațiile îi poate fi suspendat 
dreptul de vot de către Consiliul de 
conducere.

Or. fr

Amendamentul 137
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Întreprinderea comună Clean Sky 2 
prezintă Comisiei un raport anual în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

3. Întreprinderea comună Clean Sky 2 
prezintă Comisiei și autorităților bugetare
un raport anual.

În termen de două luni de la încheierea 
fiecărui exercițiu financiar, directorul 
executiv prezintă Curții de Conturi 
bilanțul și conturile anuale pentru anul 
precedent. Curtea de Conturi poate 
realiza inspecții, inclusiv controale la fața 
locului.

Or. en

Amendamentul 138
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 sunt examinate de către un 
organism de audit independent, astfel cum 
se prevede la articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

4. Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 sunt examinate de către 
Curtea de Conturi, în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune. În lucrările sale, 
Curtea ia în considerare lucrările 
organismului de audit independent, căruia 
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îi va reveni sarcina de a prezenta avizul 
prevăzut la articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al 
Consiliului;

Or. fr

Amendamentul 139
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 sunt examinate de către un 
organism de audit independent, astfel 
cum se prevede la articolul 60 
alineatul (5) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012.

4. Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 sunt examinate de Curtea de 
Conturi.

Or. en

Amendamentul 140
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune Clean 
Sky 2 sunt examinate de către un organism 
de audit independent, astfel cum se 
prevede la articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

4. Conturile întreprinderii comune Clean 
Sky 2 sunt examinate de către Curtea de 
Conturi în conformitate cu articolul 287 
din TFUE.

Or. en
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Amendamentul 141
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Curtea de Conturi pregătește un 
raport anual specific privind 
întreprinderea comună Clean Sky 2.

Or. en

Amendamentul 142
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 nu sunt examinate de către 
Curtea de Conturi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 nu sunt examinate de către 
Curtea de Conturi.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 144
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 20 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile întreprinderii comune 
Clean Sky 2 nu sunt examinate de către 
Curtea de Conturi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 23 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Întreprinderea comună Clean Sky 2, 
organismele și personalul său evită orice 
conflict de interese în cadrul punerii în 
aplicare a activităților lor.

1. Întreprinderea comună Clean Sky 2, 
organismele și personalul său evită orice 
conflict de interese în cadrul punerii în 
aplicare a activităților lor. Îndeosebi 
dezvăluirea interesului în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (4a) din prezentul 
regulament este făcută publică.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (4a) nou]

Amendamentul 146
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 23 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul de conducere poate adopta 2. Consiliul de conducere poate adopta 
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norme de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese aplicabile 
membrilor, organismelor și personalului 
său. În normele respective, trebuie să se 
prevadă evitarea unui conflict de interese 
pentru reprezentanții membrilor care fac 
parte din Consiliul de conducere.

norme de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese aplicabile 
membrilor, organismelor și personalului 
său. În normele respective, trebuie să se 
prevadă evitarea unui conflict de interese 
pentru reprezentanții membrilor care fac 
parte din Consiliul de conducere.
Îndeosebi dezvăluirea interesului în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (4a) 
din prezentul regulament este publicată.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (4a) nou]

Amendamentul 147
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 23 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul de conducere poate adopta
norme de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese aplicabile 
membrilor, organismelor și personalului 
său. În normele respective, trebuie să se 
prevadă evitarea unui conflict de interese 
pentru reprezentanții membrilor care fac 
parte din Consiliul de conducere.

2. Consiliul de conducere adoptă norme de 
prevenire și gestionare a conflictelor de 
interese aplicabile membrilor, 
organismelor și personalului său. În 
normele respective, trebuie să se prevadă 
evitarea unui conflict de interese pentru 
reprezentanții membrilor care fac parte din 
Consiliul de conducere.

Or. fr

Amendamentul 148
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 24 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Întreprinderea comună Clean Sky 2 se 
lichidează la încheierea perioadei 

1. Întreprinderea comună Clean Sky 2 se 
lichidează la încheierea perioadei 
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prevăzute la articolul 1 din prezentul 
regulament.

prevăzute la articolul 1 din prezentul 
regulament sau mai devreme dacă 
obiectivele întreprinderii nu sunt 
îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 149
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În momentul lichidării întreprinderii 
comune Clean Sky 2, activele sale sunt 
utilizate pentru compensarea pasivelor și a 
cheltuielilor corespunzătoare lichidării 
sale. Orice surplus este distribuit în rândul 
membrilor la momentul lichidării 
proporțional cu contribuția financiară a 
acestora la întreprinderea comună 
Clean Sky 2. Orice surplus distribuit 
Uniunii este rambursat în bugetul Uniunii.

4. În momentul lichidării întreprinderii 
comune Clean Sky 2, activele sale sunt 
utilizate pentru compensarea pasivelor și a 
cheltuielilor corespunzătoare lichidării 
sale. Orice surplus este distribuit în rândul 
membrilor la momentul lichidării 
proporțional cu contribuția financiară a 
acestora la întreprinderea comună 
Clean Sky 2. Orice surplus distribuit 
Uniunii este rambursat programului 
specific de executare a Programului-
cadru Orizont 2020 în cadrul bugetului
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 150
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – rândul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

1% din valorile IADP/DTI de mai sus 5 % din valorile IADP/DTI de mai sus

Or. en
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Amendamentul 151
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – rândul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

2% din valorile IADP/DTI de mai sus 15 % din valorile IADP/DTI de mai sus

Or. en

Amendamentul 152
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Anexa III – tabel

Textul propus de Comisie 

100%
IADP

Aeronave de pasageri de mare capacitate 32%
Aeronave de transport regional 6%

Giravioane 12%
DTI

Corpuri de aeronavă 19%
Motoare 17%

Sisteme 14%
Activități transversale (AT)

Evaluator de tehnologii 1 % din valorile IADP/DTI de mai sus
Activitate transversală pentru proiectare 
ecologică 

2 % din valorile IADP/DTI de mai sus 

Activitate transversală pentru transportul 
cu aeronave de mici dimensiuni

3 % din valorile IADP/DTI de mai sus

Amendamentul

100 %
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IADP
Aeronave de pasageri de mare capacitate 32 %

Aeronave de transport regional 6 %
Giravioane 12 %

DTI
Corpuri de aeronavă 19 %

Motoare 17 %
Sisteme 14 %

Activități transversale (AT)
Evaluator de tehnologii 1 % din valorile IADP/DTI de mai sus, 

exclusiv valoarea SAT IADP
Activitate transversală pentru proiectare 
ecologică 

2 % din valorile IADP/DTI de mai sus, 
exclusiv valoarea SAT IADP

SAT 5 % din valorile IADP/DTI de mai sus

Or. en


