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Изменение 25
Жан-Пиер Оди

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията, както е изменено;

1. подкрепя предложението на 
Комисията, както е изменено;

Or. fr

Изменение 26
Жан-Пиер Оди

Проект на законодателна резолюция
Параграф 4

Проект на законодателна резолюция Изменение

4. Призовава Съвета отново да се 
консултира с него, в случай че 
възнамерява да внесе съществени 
изменения в предложението на 
Комисията;

4. Призовава Съвета отново да се 
консултира с него, в случай че 
възнамерява да внесе съществени 
изменения в предложението на 
Комисията, както е изменено;

Or. fr
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Изменение 27
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
… 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)18, има за цел да се 
постигне по-голямо въздействие върху 
научните изследвания и иновациите 
чрез съчетаване на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ и средства от частния 
сектор в рамките на публично-частни 
партньорства в ключови области, в 
които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза и за 
справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски в 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО.

(4) Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
… 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)18, има за цел да се 
постигне по-голямо въздействие върху 
научните изследвания и иновациите 
чрез съчетаване на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ и средства от частния 
сектор в рамките на публично-частни 
партньорства в ключови области, в 
които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза, за 
мобилизиране на частни инвестиции
и за справяне с обществените 
предизвикателства. Тези партньорства 
следва да се базират на дългосрочни 
ангажименти, в т.ч. балансирано 
участие на всички партньори, да 
подлежат на отчет във връзка с 
постигането на техните цели и да са 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза относно 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите. Управлението 
и функционирането на тези 
партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните си области.
Участието на Съюза в тези партньорства 
може да бъде под формата на финансови 
вноски в съвместни предприятия, 
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създадени въз основа на член 187 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съгласно Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

__________________ __________________
18 ОВ [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“].

18 ОВ [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ по отношение на съвместните 
технологични инициативи (СТИ) и очакваните резултати.

Изменение 28
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
установяване на специфичната програма 
за изпълнение на „Хоризонт 2020“ 
(2014—2020 г.)19 следва да се окаже 
допълнителна подкрепа на съвместните 
предприятия, създадени съгласно 
Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС) 
№ …/2013. Приоритетът за постигане на 
водещи позиции в промишлеността е 
насочен към две специфични 
направления на дейност в рамките на 
информационните и комуникационни 
технологии: „микро- и 
наноелектрониката“ и „ново поколение 
компоненти и системи — разработване 
на авангардни и интелигентни вградени 
компоненти и системи“. Вградените 
компютърни системи (ARTEMIS) и 
наноелектрониката (ENIAC) следва да 

(5) В съответствие с Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от ... 2013 г. за 
установяване на „Хоризонт 2020“ и с 
Решение (ЕС) № …/2013 на Съвета от ... 
2013 г. за установяване на специфичната 
програма за изпълнение на 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)19

следва да се окаже допълнителна 
подкрепа на съвместните предприятия, 
създадени съгласно Решение 
№ 1982/2006/ЕО при условията, 
посочени в Решение (ЕС) № …/2013. 
Приоритетът за постигане на водещи 
позиции в промишлеността е насочен 
към две специфични направления на 
дейност в рамките на информационните 
и комуникационни технологии: „микро-
и наноелектрониката“ и „ново 
поколение компоненти и системи —
разработване на авангардни и 
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бъдат обединени в една инициатива. интелигентни вградени компоненти и 
системи“. Вградените компютърни 
системи (ARTEMIS) и 
наноелектрониката (ENIAC) следва да 
бъдат обединени в една инициатива.

__________________ __________________
19 ОВ [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

19 ОВ [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, но и на рамковата 
програма, което е важно за изрично посочване на съответствието с член 19 от 
рамковата програма и заявените там принципи.

Изменение 29
Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
установяване на специфичната 
програма за изпълнение на
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)19

следва да се окаже допълнителна 
подкрепа на съвместните 
предприятия, създадени съгласно 
Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС) 
№ …/2013. Приоритетът за постигане на 
водещи позиции в промишлеността е 
насочен към две специфични 
направления на дейност в рамките на 
информационните и комуникационни 
технологии: „микро- и 
наноелектрониката“ и „ново поколение 
компоненти и системи — разработване 
на авангардни и интелигентни вградени 
компоненти и системи“. Вградените 

(5) В съответствие с рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и с
Решение (ЕС) № …/2013 на Съвета от ... 
2013 г. може да се окаже 
допълнителна подкрепа на 
съвместните предприятия, създадени 
съгласно условията, определени в 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
по-специално член 25 от нея, и в 
пълно съответствие с общите 
принципи, заложени в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, и по-
специално принципите за равенство 
между половете и свободен достъп. 
Приоритетът за постигане на водещи 
позиции в промишлеността е насочен 
към две специфични направления на 
дейност в рамките на информационните 
и комуникационни технологии: „микро-
и наноелектрониката“ и „ново 
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компютърни системи (ARTEMIS) и 
наноелектрониката (ENIAC) следва да 
бъдат обединени в една инициатива.

поколение компоненти и системи —
разработване на авангардни и 
интелигентни вградени компоненти и 
системи“. Вградените компютърни 
системи (ARTEMIS) и 
наноелектрониката (ENIAC) следва да 
бъдат обединени в една инициатива.

__________________ __________________
19 ОВ [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

19 ОВ [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 30
Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Без да се засяга междинната 
оценка, посочена в член 11, параграф 1 
от настоящия регламент, и в 
съответствие с член 32 от 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
съвместните технологични 
инициативи, като конкретен 
инструмент за финансиране, следва 
да подлежат на задълбочена 
междинна оценка, която следва 
специално да включва анализ на 
тяхната откритост, прозрачност, 
ефективност и ефикасност.

Or. en

Обосновка

Търси се съответствие с член 32 от рамковия регламент за „Хоризонт 2020“

Изменение 31
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да постигне целите си, 
съвместното предприятие ECSEL следва 
да предоставя финансова подкрепа 
основно под формата на безвъзмездни 
средства за участниците въз основа на 
открити покани за представяне на 
предложения на състезателна основа. 
Подобна финансова подкрепа трябва да 
бъде насочена към установени случаи на 
неефективност на пазара, които 
възпрепятстват развитието на 
съответната програма, и трябва да има 
стимулиращ ефект, който да води до 
промяна в поведението на получателя.

(19) За да постигне целите си, 
съвместното предприятие ECSEL следва
да предоставя финансова подкрепа 
основно под формата на безвъзмездни 
средства за участниците въз основа на 
открити покани за представяне на 
предложения на състезателна основа, 
като същевременно се има предвид 
намаляването на 
административната тежест, за да 
се улесни достъпът до финансова 
подкрепа. Подобна финансова подкрепа 
трябва да бъде насочена към установени 
случаи на неефективност на пазара, 
които възпрепятстват развитието на 
съответната програма, и трябва да има 
стимулиращ ефект, който да води до 
промяна в поведението на получателя.

Or. en

Изменение 32
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Финансовото участие на 
Европейския съюз следва да се 
управлява в съответствие с принципа на 
доброто финансово управление и с 
приложимите правила за непряко 
управление, установени с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията от 29 октомври 2012 г. 
относно правилата за прилагане на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201226.

(22) Финансовото участие на 
Европейския съюз следва да се 
управлява в съответствие с принципа на 
доброто финансово управление и с 
приложимите правила за непряко 
управление, установени в член 60, 
параграфи 1 – 4 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията от 29 октомври 2012 г. 
относно правилата за прилагане на 
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Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201226.
__________________ __________________
26 ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1. 26 ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 33
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява същите 
правомощия по отношение на 
съвместното предприятие ECSEL като 
тези, които упражнява спрямо 
Комисията.

(25) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява същите 
правомощия по отношение на 
съвместното предприятие ECSEL като 
тези, които упражнява спрямо 
Комисията. Същото се отнася и за 
Европейската сметна палата и 
Европейския парламент.

Or. fr

Изменение 34
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора, актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

заличава се
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отчетите на органите по член 209 от 
посочения регламент трябва да се 
проверят от независим одитен орган,
който дава становище, inter alia, 
относно надеждността на 
отчетите, както и за 
законосъобразността и редовността 
на свързаните с тях операции. За да 
се избегне двойното разглеждане на 
отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL, те не следва да 
бъдат предмет на проверка от 
Сметната палата.

Or. en

Изменение 35
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора, актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
отчетите на органите по член 209 от 
посочения регламент трябва да се 
проверят от независим одитен орган, 
който дава становище, inter alia, 
относно надеждността на 
отчетите, както и за 
законосъобразността и редовността 
на свързаните с тях операции. За да 
се избегне двойното разглеждане на 
отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL, те не следва да 
бъдат предмет на проверка от 

заличава се
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Сметната палата.

Or. de

Изменение 36
Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора, актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
отчетите на органите по член 209 от 
посочения регламент трябва да се 
проверят от независим одитен орган, 
който дава становище, inter alia, 
относно надеждността на 
отчетите, както и за 
законосъобразността и редовността 
на свързаните с тях операции. За да 
се избегне двойното разглеждане на 
отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL, те не следва да 
бъдат предмет на проверка от 
Сметната палата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че отчетите на съвместното предприятие ECSEL следва да 
подлежат на проверка от страна на Сметната палата, за да се осигури пряк надзор 
върху дейностите на СТИ.
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Изменение 37
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора, актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 отчетите на 
органите по член 209 от посочения 
регламент трябва да се проверят от 
независим одитен орган, който дава 
становище, inter alia, относно 
надеждността на отчетите, както и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. За да се 
избегне двойното разглеждане на
отчетите на съвместното предприятие 
ECSEL, те не следва да бъдат предмет 
на проверка от Сметната палата.

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора, актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 отчетите на 
органите по член 209 от посочения 
регламент трябва да се проверят от 
независим одитен орган, който дава 
становище, inter alia, относно 
надеждността на отчетите, както и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. Независимо 
от това становище, което не 
представлява одит, отчетите на 
съвместното предприятие ECSEL следва 
да бъдат предмет на проверка от 
Сметната палата.

Or. fr

Обосновка

Няма основание отчетите на съвместното предприятие ECSEL да не бъдат предмет 
на проверка от Сметната палата. Въпреки че становището ще бъде изготвено от 
независим одитен орган, то не представлява одит, осигуряващ на трети страни, 
включително Европейския съюз и Европейския парламент, висока степен на гаранция, 
че отчетите представят действителното състояние на предприятието и че 
свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни.

Изменение 38
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Без да се засяга междинната 
оценка, предвидена в член 11, и в 
съответствие с член 26 от 
Регламента относно 
„Хоризонт 2020“, съвместните 
технологични инициативи, като 
конкретен инструмент за 
финансиране на „Хоризонт 2020“, 
следва да бъдат подложени на 
задълбочена междинна оценка, която 
следва да включва, наред с другото, 
анализ на тяхната откритост, 
прозрачност и ефикасност.

Or. en

Обосновка

Това позоваване е необходимо с цел да се вземат предвид окончателните резултати 
от преговорите в рамките на „Хоризонт 2020“. То се отразява върху друг важен 
аспект, който Парламентът успя да включи в член 26 от Регламента за 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 39
Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Съвместното предприятие 
ECSEL следва да действа по прозрачен 
начин, като предоставя цялата 
съответна налична информация на 
съответните органи, както и като 
насърчава дейностите си по 
съответния начин.

Or. en
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Изменение 40
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS бяха създадени за срок до 
31 декември 2017 г. Преходът от 
съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS към съвместното 
предприятие ECSEL следва да бъдат
съгласуван и синхронизиран с прехода 
от Седмата рамкова програма към 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, за 
да се гарантира оптимално използване 
на наличното финансиране за научни 
изследвания. В интерес на правната 
сигурност и яснота Регламент (ЕО) 
№ 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008 
следва да бъдат отменени и следва да се 
предвидят преходни разпоредби.

(28) Съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS бяха създадени за срок до 
31 декември 2017 г. Преходът от 
съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS към съвместното 
предприятие ECSEL следва да бъде
съгласуван и синхронизиран с прехода 
от Седмата рамкова програма към 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, за 
да се гарантира оптимално използване 
на наличното финансиране за научни 
изследвания, като същевременно 
следва да се избягват промени или 
намеса между правилата на ENIAC и 
ARTEMIS, от една страна, и 
правилата на ECSEL, от друга. В 
интерес на правната сигурност и яснота 
Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент 
(ЕО) № 74/2008 следва да бъдат 
отменени и следва да се предвидят 
преходни разпоредби.

Or. en

Обосновка

Следва да е ясно, че в случай че са останали дейности, които следва да се извършат в 
рамките на ENIAC или ARTEMIS, тези останали дейности следва да се извършват 
съгласно „стария“ набор от правила съответно на ENIAC или ARTEMIS, а 
дейностите по ECSEL следва да съответстват на „новия“ набор от правила. Това 
вече представлява достатъчно голямо неудобство и не следва да има промени или 
намеса по отношение на тези три набора от правила между 2014 г. и 2017 г.

Изменение 41
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на европейското финансиране за 
научни изследвания и иновации, 
съвместните предприятия следва да 
избягват набори от правила, различни 
от „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 42
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на европейско 
равнище, продължителността на 
всички публично-частни 
партньорства, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде в 
съответствие с продължителността 
на рамковата програма, за да се 
избегнат в бъдеще различни набори 
от правила, прилагани успоредно, и 
свързаната с тях допълнителна 
административна тежест за 
участниците и органите на Съюза.

Or. en

Изменение 43
Мария Да Граса Карвалю
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Предложение за регламент
Съображение 28б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) С цел да се сложи край на 
разделението в областта на 
научните изследвания и иновациите в 
Европа, следва да се развие взаимното 
допълване и тясното сътрудничество 
със структурните фондове. Където 
това е възможно ще се насърчава 
съвместимост между двата 
инструмента. Ще бъде подкрепяно 
кумулативно или съчетано 
финансиране. В този контекст 
мерките ще целят пълно използване 
на потенциала на ресурса на Европа 
от таланти и по този начин 
оптимизиране на икономическото и 
социалното въздействие на 
изследванията и иновациите, и ще 
бъдат отделни, но допълващи по 
отношение на политиките и 
действията по фондовете на 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 44
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) С оглед на значението на 
фундаменталните научни 
изследвания за създаване на 
революционни идеи, даващи 
възможност за бъдещи иновации, 
поканите за представяне на 
предложения за съвместни 
научноизследователски и развойни 
проекти следва да се издават в 
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областта на научните изследвания в 
сферата на ИКТ и нанотехнологиите 
в рамките на „Хоризонт 2020“, 
допълващи и развиващи се успоредно с 
дейностите на съвместното 
предприятие ECSEL, особено по 
отношение на научните изследвания 
на равнища 1 – 4 на технологична 
готовност.

Or. en

Обосновка

Съгласно регламента относно „Хоризонт 2020“, научноизследователските и развойни 
дейности, обхванати от СТИ, също следва да бъдат включени в редовни покани за 
представяне на предложения в рамките на работни програми по линия на 
„Хоризонт 2020“. В случая на ECSEL съвместните научни изследвания следва да се 
извършват успоредно с дейностите на ECSEL на по-ниски равнища на технологична 
готовност, за да се постигне по-широко включване на университети и МСП във 
финансирани от ЕС научни изследвания в областта на ИКТ и нанотехнологиите, да се 
осигури правилният баланс между ниските и високите равнища на технологична 
готовност, да се създаде конкурентна научноизследователска среда и да се 
стимулират бъдещи иновации.

Изменение 45
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 28в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) Следва да се прилагат мерки, 
които насърчават участието на 
МСП, университетите и 
научноизследователските центрове. В 
този контекст следва да се 
идентифицират и преодолеят 
бариерите, които възпрепятстват 
участието на нови участници в 
програмата.

Or. en
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Изменение 46
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) Като се отчитат надлежно 
предвидените полезни 
взаимодействия между програмата 
„Хоризонт 2020“ и структурните 
фондове, както и съответните 
национални и регионални програми за 
финансиране на 
научноизследователската и развойна 
дейност, регионите в Съюза следва да 
бъдат насърчавани да допринасят 
проактивно за дейностите по линия 
на съвместното предприятие ECSEL, 
например посредством финансова 
подкрепа за научноизследователската 
инфраструктура от значение, 
изготвяне на предложения, 
използване на резултатите от 
научните изследвания или дейности в 
мрежа на съответните участници, 
като целта е да се увеличи 
регионалното въздействие на 
дейностите по линия на ECSEL и 
техният потенциал за създаване на 
работни места и растеж на 
регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент настоятелно поиска и постигна включването на нов член в 
рамковия регламент за „Хоризонт 2020“, в който изрично да се изискват по-добри 
полезни взаимодействия между програмата „Хоризонт 2020“ и структурните 
фондове. В този контекст СТИ не следва да са изключение. Регионите следва да 
бъдат насърчавани да допринасят за тяхната дейност, особено с оглед на техния 
огромен потенциал за укрепване на регионалните клъстери.
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Изменение 47
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на съвместната 
технологична инициатива за 
„Електронни компоненти и системи за 
водещи позиции на Европа“ се създава 
съвместно предприятие по смисъла на 
член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие ECSEL“) за периода до 
31 декември 2024 г.

1. За изпълнението на съвместната 
технологична инициатива за 
„Електронни компоненти и системи за 
водещи позиции на Европа“ се създава 
съвместно предприятие по смисъла на 
член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие ECSEL“) за периода до 
31 декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Успоредното съществуване на две поколения СТИ, отправящи покани за представяне 
на предложения (с различни членове, различни правила, различни бюджети), води до 
административни разходи, повишава сложността на финансирането на научните 
изследвания от ЕС и дава неточна представа за действителните суми, изразходвани 
ежегодно за финансиране. Поради това продължителността на СТИ следва да бъде 
съгласувана с продължителността на „Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови 
програми. Съкращаването на продължителността на ECSEL също така дава 
възможност на съвместното предприятие да се справи с намален бюджет, без да е 
необходимо да се преразглеждат неговите планирани дейности.

Изменение 48
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да гарантира, че електронните 
компоненти и системи са налични на 
ключовите пазари и за справяне с 
обществените предизвикателства, като 

в) да допринесе електронните 
компоненти и системи да бъдат
налични на ключовите пазари и за 
справяне с обществените 
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целта е Европа да остане в авангарда на 
технологичното развитие и се преодолее 
пропастта между научните изследвания 
и експлоатацията, да се укрепва 
капацитетът за иновации и се създава 
икономически растеж и ръст на 
заетостта в Съюза;

предизвикателства, като целта е Европа 
да остане в авангарда на 
технологичното развитие и се преодолее 
пропастта между научните изследвания 
и експлоатацията, да се укрепва 
капацитетът за иновации и се създава 
икономически растеж и ръст на 
заетостта в Съюза;

Or. en

Изменение 49
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да съгласува с държавите членки 
стратегиите за привличане на частни 
инвестиции и за подпомагане 
постигането на ефективност на 
публичната подкрепа, като се избягва 
ненужното дублиране и 
разпокъсаността на усилията и се 
улеснява включването на 
заинтересовани участници в научни 
изследвания и иновации;

г) да подкрепи съгласуването с 
държавите членки на стратегиите за 
привличане на частни инвестиции и за 
подпомагане постигането на 
ефективност на публичната подкрепа, 
като се избягва ненужното дублиране и 
разпокъсаността на усилията и се 
улеснява включването на 
заинтересовани участници в научни 
изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 50
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да поддържа и развива капацитета в 
Европа за производство на 

д) да допринася за растежа на
капацитета в Европа за производство на 
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полупроводници и интелигентни 
системи, включително заемане на 
водещи позиции в производството на 
оборудване и обработката на материали;

полупроводници и интелигентни 
системи, включително за заемането на 
водещи позиции в производството на 
оборудване и обработката на материали;

Or. en

Изменение 51
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да насърчава участието на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в съответствие с целите на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“.

Or. ro

Изменение 52
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да заеме водещи позиции в областта 
на проектирането и инженеринга на 
системи, включително на вградените 
технологии;

е) да подкрепи водещи позиции за ЕС в 
областта на проектирането и 
инженеринга на системи, включително 
на вградените технологии;

Or. en

Изменение 53
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да осигури достъп за всички 
заинтересовани страни до 
инфраструктура на световно равнище за 
проектирането и производството на 
електронни компоненти и 
вградени/кибер-физически и 
интелигентни системи;

ж) да улесни достъпа за всички 
заинтересовани страни до 
инфраструктура на световно равнище за 
проектирането и производството на 
електронни компоненти и 
вградени/кибер-физически и 
интелигентни системи;

Or. en

Изменение 54
Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да осигури достъп за всички 
заинтересовани страни до 
инфраструктура на световно равнище за 
проектирането и производството на 
електронни компоненти и 
вградени/кибер-физически и 
интелигентни системи;

ж) да осигури достъп за всички 
заинтересовани страни до 
инфраструктура на световно равнище за 
проектирането и производството на 
електронни компоненти и 
вградени/кибер-физически и 
интелигентни системи, като насърчава 
участието на малките и средните 
предприятия (МСП) в своите 
дейности в съответствие с целите на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

(Съответствие с член 18 от рамковия регламент за „Хоризонт 2020“)

Изменение 55
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да изгражда динамична екосистема, 
включваща иновативни малки и средни 
предприятия (МСП), като укрепва 
съществуващите клъстери и 
благоприятства създаването на нови 
клъстери в перспективни нови области.

з) да насърчава динамична екосистема, 
включваща иновативни малки и средни 
предприятия (МСП), като укрепва 
съществуващите клъстери и 
благоприятства създаването на нови 
клъстери в перспективни нови области.

Or. en

Изменение 56
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) технологии за проектиране, процеси и 
интегриране, оборудване, материали и 
производство за микро- и 
наноелектронни компоненти, като се 
цели постигането на миниатюризация, 
диверсифициране и диференциране, 
разнородна интеграция;

а) технологии за проектиране, процеси и 
интегриране, оборудване, материали и 
производство за микро- и 
наноелектронни компоненти, като се 
цели постигането на миниатюризация, 
децентрализирани фактори, 
улесняващи доверието, 
диверсифициране и диференциране, 
разнородна интеграция;

Or. en

Изменение 57
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процеси, методи, инструменти и 
платформи, референтни проекти и 
архитектури за софтуерни 
вградени/кибер-физически системи 
и/или такива с големи възможности за 
управление, целящи постигане на 
безпроблемна свързаност и оперативна 
съвместимост, безопасност при 
функциониране, висока степен на 
наличност и сигурност на приложения 
от професионален и потребителски тип, 
както и свързани с тях услуги;

б) процеси, методи, инструменти и 
платформи, референтни проекти и 
архитектури за софтуерни 
вградени/кибер-физически системи 
и/или такива с големи възможности за 
управление, целящи постигане на 
безпроблемна свързаност и оперативна 
съвместимост, безопасност при 
функциониране, отворен код, висока 
степен на наличност и сигурност на 
приложения от професионален и 
потребителски тип, както и свързани с 
тях услуги;

Or. en

Изменение 58
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мултидисциплинарни подходи за 
интелигентните системи, подкрепяни от 
развитието в областта на комплексното 
проектиране и усъвършенстваното 
производство за изграждане на 
независими и приспособими 
интелигентни системи с 
усъвършенстван интерфейс, които 
предлагат пълен набор от функционални 
възможности, основаващи се например 
на безпроблемната интеграция на 
функции за отчитане, задействане, 
обработване, енергоснабдяване и работа 
в мрежа.

в) мултидисциплинарни подходи за 
интелигентните системи, подкрепяни от 
развитието в областта на комплексното 
проектиране и усъвършенстваното 
производство за изграждане на 
независими и приспособими 
интелигентни системи с прост 
потребителски интерфейс, които 
предлагат пълен набор от функционални 
възможности, основаващи се например 
на безпроблемната интеграция на 
функции за отчитане, задействане, 
обработване, енергоснабдяване и работа 
в мрежа.

Or. en
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Изменение 59
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Обхват на дейностите

1. С оглед изпълнението на целите, 
посочени в член 2, изследователската 
програма ECSEL може да финансира 
научноизследователска и развойна 
дейност на равнищата на 
технологична готовност от 2 до 6.
2. Ако научноизследователската 
програма по линия на ECSEL 
предвижда иновационни дейности, 
включващи технологична готовност 
на равнище от 7 до 8, процентът на 
финансиране за непреки действия се 
намалява в съответствие с [член 22] 
от Правилата за участие.

Or. en

Обосновка

Този член има за цел да изясни обхвата на дейностите на съвместното предприятие 
ECSEL, по-специално по отношение на съответните равнища на технологична
готовност, обхванати от неговата научноизследователска програма. Правилата за 
участие изискват също така по-добро съобразяване с понятието за равнища на 
технологична готовност при определяне на равнищата на финансиране, което е 
включено в настоящия член по отношение на процента на финансиране, използван при 
непреки действия.

Изменение 60
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на вноската на 
Съюза, включително бюджетни 
кредити от ЕАСТ, за съвместното 
предприятие ECSEL за покриване на 
административните и оперативните 
разходи е 1 215 255 000 EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.). 
Изпълнението на бюджета по 
отношение на вноската на Съюза се 
възлага на съвместното предприятие 
ECSEL, действащо като орган, посочен 
в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и 
членове 60 и 61 от посочения регламент.

1. Максималният размер на вноската на 
Съюза, включително вноските на 
държавите членки на Европейската 
асоциация за свободна търговия
(ЕАСТ), за съвместното предприятие 
ECSEL за покриване на 
административните и оперативните 
разходи е 1 215 255 000 EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.). 
Изпълнението на бюджета по 
отношение на вноската на Съюза се 
възлага на съвместното предприятие 
ECSEL, действащо като орган, посочен 
в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и 
членове 60 и 61 от посочения регламент.

Or. fr

Изменение 61
Кристиян Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на вноската на 
Съюза, включително бюджетни кредити 
от ЕАСТ, за съвместното предприятие 
ECSEL за покриване на 
административните и оперативните 
разходи е 1 215 255 000 EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.). 
Изпълнението на бюджета по 
отношение на вноската на Съюза се 

1. Максималният размер на вноската на 
Съюза, включително бюджетни кредити 
от ЕАСТ, за съвместното предприятие 
ECSEL за покриване на 
административните и оперативните 
разходи е 1 063 348 200 EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.). 
Изпълнението на бюджета по 
отношение на вноската на Съюза се 
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възлага на съвместното предприятие 
ECSEL, действащо като орган, посочен 
в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и
членове 60 и 61 от посочения регламент.

възлага на съвместното предприятие 
ECSEL, действащо като орган, посочен 
в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv), 
член 60, параграфи 1 – 4, и член 61 от 
посочения регламент.

Or. en

Обосновка

Бюджетът на съвместното предприятие ECSEL следва да се намали с 12,5 % 
вследствие на общото намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките на МФР, за 
да не се застрашава крехкият баланс на финансирането за съвместни изследвания в 
областта на ИКТ и нанотехнологиите, от една страна, и финансирането за 
съвместната технологична инициатива, от друга. Същото намаление следва да се 
прилага за останалите СТИ. Същевременно продължителността на ECSEL следва да 
се съкрати с 4 години, което предполага създаването на обновен бюджетен ред в 
рамките на следващата МФР след 2020 г.

Изменение 62
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за възлагане 
съгласно параграф 2 се отнася до 
елементите, посочени в член 58, 
параграф 3 и членове 60 и 61 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в 
член 40 от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията, както и,
inter alia, до следното:

3. Споразумението за възлагане 
съгласно параграф 2 се отнася до 
елементите, посочени в член 58, 
параграф 3, член 60, параграфи 1 – 4, и
член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 и в член 40 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията, както и, наред с другото, до
следните въпроси:

Or. en

Изменение 63
Мария Да Граса Карвалю
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение на 
резултатите и за докладване, както е 
посочено в член 22 от Регламент (ЕС) 
№ …/2013 [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“];

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение на 
резултатите и за докладване, както е 
посочено в член 22 от Регламент (ЕС) 
№ …/2013 [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“], включително пълна 
информация за всички предложения и 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства и техните 
партньори, която да бъде включена в 
глобалната база данни на 
„Хоризонт 2020“ [ECORDA];

Or. en

Изменение 64
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие ECSEL 
приема свои специфични финансови 
правила в съответствие с член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и 
Регламент (ЕС) № ... [делегиран 
регламент относно примерен финансов 
регламент за ПЧП].

Независимо от член 12 от настоящия 
регламент, съвместното предприятие 
ECSEL приема свои специфични 
финансови правила в съответствие с 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 и Регламент (ЕС) № ... 
[делегиран регламент относно примерен 
финансов регламент за ПЧП].

Or. en

Изменение 65
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно 
процедурата, предвидена в член 110 от 
същия правилник, управителният съвет 
взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и определя условията, при 
които делегираните правомощия могат 
да бъдат оттеглени. Изпълнителният 
директор е упълномощен от своя страна 
да делегира тези правомощия на други 
лица.

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно 
процедурата, предвидена в член 110 от 
същия правилник, управителният съвет 
взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и определя условията, при 
които делегираните правомощия могат 
да бъдат оттеглени. Изпълнителният 
директор е упълномощен от своя страна 
да делегира тези правомощия на други 
лица. На следващото заседание на 
управителния съвет той докладва 
относно делегирането или 
вторичното делегиране.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се изготвя доклад за всяко делегиране.

Изменение 66
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на изключителни 
обстоятелства управителният съвет 
може да реши временно да оттегли 
делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които 

заличава се
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той е делегирал вторично, и да ги 
упражнява пряко или да ги делегира на 
някой от членовете си или на 
служител на съвместното 
предприятие ECSEL, различен от 
изпълнителния директор.

Or. en

Обосновка

Съветът има правомощието да назначи и отстрани изпълнителния директор. Ако 
извънредни причини възпрепятстват изпълнението на задачите му и вторичното 
делегиране също не функционира, Съветът следва да назначи нов изпълнителен 
директор.

Изменение 67
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на изключителни 
обстоятелства управителният съвет 
може да реши временно да оттегли 
делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие ECSEL, 
различен от изпълнителния директор.

Управителният съвет може чрез 
мотивирано решение временно да 
оттегли делегираните на изпълнителния
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие ECSEL, 
различен от изпълнителния директор.

Or. fr

Обосновка

Оттеглянето или отмяната на делегираните правомощия трябва да може да се 
осъществи във всеки един момент, без да е необходимо управителният съвет да се 
обосновава с изключителни обстоятелства.
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Изменение 68
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на Европейския съюз се 
прилага спрямо съвместното 
предприятие ECSEL и неговия 
персонал.

Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на Европейския съюз се 
прилага спрямо изпълнителния 
директор на съвместното предприятие 
ECSEL и членовете на управителния 
съвет.

Or. fr

Обосновка

Не са налице основания за прилагане на привилегиите и имунитетите на Европейския 
съюз за всички длъжностни лица и те следва вместо това да се ограничат до лица, 
чиито отговорности обосновават такъв обхват.

Изменение 69
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие 
ECSEL възстановява всяка вреда, 
причинена от членовете на неговия 
персонал при изпълнението на 
задълженията им, в съответствие с 
общите принципи на правото, 
характерни за законодателството на 
държавите членки.

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие 
ECSEL възстановява всяка вреда, 
причинена от членовете на неговия 
персонал или от членовете на 
управителния съвет при изпълнението 
на задълженията им, в съответствие с 
общите принципи на правото, 
характерни за законодателството на 
държавите членки.

Or. fr
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Изменение 70
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при спорове, свързани с компенсация 
на вреди, причинени от членовете на 
персонала на съвместното 
предприятие ECSEL при 
изпълнението на техните 
задължения;

заличава се

Or. fr

Изменение 71
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По всеки въпрос, който не попада в 
обхвата на настоящия регламент или 
на правото на Съюза, се прилага 
законодателството на държавата, в 
която се намира седалището на 
съвместното предприятие ECSEL.

заличава се

Or. fr

Изменение 72
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинно оценяване на 

1. До 31 декември 2017 г. Комисията
провежда междинно оценяване на 
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съвместното предприятие ECSEL, при 
което основно се оценява равнището на 
участие в непреките действия и приноса 
за тяхното осъществяване както от 
страна на частните членове и техните 
съставни субекти, така и от останалите 
правни субекти. Комисията съобщава 
заключенията от тази оценка и своите 
забележки на Европейския парламент и 
на Съвета до 30 юни 2018 г.

съвместното предприятие ECSEL, при 
което основно се оценява равнището на 
участие в непреките действия и приноса 
за тяхното осъществяване както от 
страна на частните членове и техните 
съставни субекти, така и от останалите 
правни субекти. Комисията съобщава 
заключенията от тази оценка и своите 
забележки на Европейския парламент и 
на Съвета до 30 юни 2018 г. 
Междинната оценка на съвместното 
предприятие ECSEL е част от 
междинната оценка на 
„Хоризонт 2020“ и се изготвя заедно с 
нея.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява промените, които са направени в член 26 от регламента за 
„Хоризонт 2020“, където СТИ са посочени изрично като част от и предмет на 
междинната оценка на „Хоризонт 2020“.

Изменение 73
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Бюджетът на съвместното 
предприятие ECSEL може да 
подлежи на преразглеждане в 
рамките на средносрочната оценка.

Or. en

Обосновка

В зависимост от резултата на междинната оценка и като надлежно се вземат 
предвид всички други фактори от значение, възможността за адаптиране на 
бюджета за ECSEL следва да бъде включена в основния законодателен акт за ECSEL. 
По принцип това позоваване на възможен бюджетен преглед в рамките на междинен 
преглед също следва да бъде включено в основните актове на съответните други СП.
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Изменение 74
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL е част от освобождаването от 
отговорност, предоставяно от 
Европейския парламент по препоръка 
на Съвета, на Комисията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора.

(1) Освобождаването от отговорност за 
изпълнението на годишния бюджет за
съвместното предприятие се 
предоставя от Европейския 
парламент след разглеждане и по 
препоръка на Съвета преди 15 май на 
годината n+2. Във финансовите 
правила на съвместното предприятие
ECSEL управителният съвет 
предвижда процедурата, която да 
бъде следвана, когато се предоставя 
освобождаване от отговорност; той 
взема под внимание особеностите, 
произтичащи от характера на 
съвместното предприятие като 
публично-частно партньорство и 
особено от вноската на частния 
сектор в неговия бюджет.

Or. de

Изменение 75
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL е част от освобождаването от 
отговорност, предоставяно от
Европейския парламент по препоръка на 

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL се предоставя от Европейския 
парламент по препоръка на Съвета
преди 15 май на година n+2 в 
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Съвета, на Комисията в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 319 от
Договора.

съответствие с процедура, сравнима с
процедурата, посочена в член 319 от
ДФЕС и членове 164 – 165 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
и предвидена от финансовите правила 
на съвместното предприятие ECSEL.

Or. en

Изменение 76
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL е част от освобождаването от 
отговорност, предоставяно от
Европейския парламент по препоръка на 
Съвета, на Комисията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие ECSEL се 
предоставя от Европейския парламент 
по препоръка на Съвета в рамките на 
процедура, сравнима с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и членове 164 – 166 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета, и въз основа на одитния 
доклад на Сметната палата.

Or. fr

Обосновка

От значение е съвместните предприятия да бъдат подложени на одитен контрол от 
страна на Европейската сметна палата и на същите процедури по освобождаване от 
отговорност като Европейската комисия, като Европейският парламент 
осъществява бюджетен и политически контрол.

Изменение 77
Паул Рюбиг
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В рамките на два месеца след 
приключване на всяка финансова 
година изпълнителният директор 
внася годишния финансов отчет и 
баланса за предходната година в 
Европейската сметна палата. 
Извършваният от Сметната палата 
одит се основава на тези документи и 
се осъществява на място.

Or. de

Изменение 78
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай че Европейският 
парламент откаже освобождаване 
от отговорност, изпълнителният 
директор подава оставката си пред 
управителния съвет, който взема 
своето окончателно решение 
съобразно обстоятелствата.

Or. fr

Обосновка

С оглед надеждността на процедурата по освобождаване от отговорност, от 
значение е отказът за освобождаване от отговорност да бъде съпътстван с 
вземането на решение от страна на управителния съвет относно оставката на 
изпълнителния директор. Тази процедура не представлява уволнение, а просто изисква 
изпълнителният директор да подаде оставката си пред управителния съвет, който 
впоследствие ще реши какви действия да предприеме.
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Изменение 79
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Служителите на съвместното 
предприятие, изпълнителният 
директор и членовете на 
управителния съвет незабавно 
уведомяват Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) за всички 
случаи на измама, които са привлекли 
вниманието им при изпълнението на 
техните задължения или 
компетентности, без по никакъв 
начин да бъдат отговорни за тях в 
резултат на това. Ако не спазят това 
задължение, те носят лична 
отговорност за последствията от 
случаите на измама, за които са 
научили и които не са разкрили на 
OLAF.

Or. fr

Обосновка

Борбата с измамите трябва да бъде приоритет за Съюза. Този инструмент за 
разкритие, който вече функционира в поне една държава членка, е много полезен за 
тази цел.

Изменение 80
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL може да приема 
практически мерки за прилагането на 

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL може да приема 
практически мерки за прилагането на 
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Регламент (ЕО) № 1049/2001. Регламент (ЕО) № 1049/2001, без да се 
създава административна тежест за 
тези, които се опитват да 
упражняват правата, предоставени с 
регламента.

Or. en

Изменение 81
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕС) № ... [правила за участие 
и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“] се прилага по 
отношение на действия, финансирани от 
съвместното предприятие ECSEL. В 
съответствие с посочения регламент 
съвместното предприятие ECSEL се 
смята за финансиращ орган и оказва 
финансова подкрепа за непреки 
действия, както е посочено в клауза 1, 
буква а) от устава.

Регламент (ЕС) № ... [правила за участие 
и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“] и решенията на 
Комисията относно неговото 
прилагане се прилагат по отношение 
на непреките действия, финансирани от 
съвместното предприятие ECSEL. В 
съответствие с посочения регламент 
съвместното предприятие ECSEL се 
смята за финансиращ орган и оказва 
финансова подкрепа за непреки 
действия, както е посочено в клауза 1, 
буква а) от устава.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да поясни, че следва да се прилагат не само 
правилата за участие, но също така и свързаните изпълнителни актове, например 
правилата за представяне на предложения, оценка, подбор, процедури по възлагане и 
по преглед. Съгласно член 1, параграф 1 от Правилата за участие, настоящите 
правила се отнасят само за непреки действия.

Изменение 82
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За да се вземат предвид 
специфичните оперативни нужди на 
съвместното предприятие ECSEL, 
работните планове за съвместното 
предприятие ECSEL могат да 
дерогират от правилата за участие в 
„Хоризонт 2020“, доколкото 
участието на държавите членки в 
установяването на съвместното 
предприятие прави такива дерогации 
необходими. Въпреки това, тези 
случаи трябва да се свеждат до 
абсолютен минимум. Дерогации от 
правилата за участие не могат да 
имат възпиращ ефект спрямо 
участието на университети, 
научноизследователски организации с 
нестопанска цел или МСП и не могат 
да са в конфликт с общия дух на 
справедливо и равно третиране, 
залегнал в правилата за участие в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 83
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация, 
посочени в член 35, член 60, 
параграф 1 и член 128, параграф 1 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
и член 16 от настоящия регламент, 
поканите за представяне на 
предложения, организирани от 
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съвместното предприятие ECSEL, се 
публикуват на уеб-базирания портал 
за участници в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

По време на тристранните преговори за „Хоризонт 2020“ институциите се 
споразумяха да насърчават по-голямата съгласуваност на всички възможности за 
покани, финансирани по линия на „Хоризонт 2020“. За тази цел Комисията обеща да 
насърчи публикуването на покани за представяне на предложения, организирани от 
СТИ на портала за участници в „Хоризонт 2020“. Всички се съгласиха да следват 
този подход. Настоящото изменение има за цел да превърне едно самоналожено 
задължение в законово изискване, гарантиращо опростена и достъпна информация за 
кандидатите.

Изменение 84
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Всички неусвоени бюджетни 
кредити съгласно Регламент (ЕО) 
№ 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008
се прехвърлят към съвместното 
предприятие ECSEL. Всички суми, 
дължими от сдруженията AENEAS и 
ARTEMISIA във връзка с бюджетните 
кредити за административни разходи 
на съвместните предприятия ENIAC 
и ARTEMIS за периода 2008 — 2013 г., 
се прехвърлят на съвместното 
предприятие ECSEL съгласно 
договорености, които ще бъдат 
постигнати с Комисията.

10. Само необходимите бюджетни 
кредити, нужни за покриване на 
административните разходи, 
произтичащи вследствие на поканите 
за представяне на предложения по 
ENIAC и ARTEMIS, се прехвърлят 
към неизползваните бюджетни 
кредити по Регламент (ЕО) № 72/2008 
и Регламент (EО) № 74/2008.

Or. en

Изменение 85
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – параграф 1 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) публикува информация относно 
проектите, включително общата 
стойност за всеки проект и имената 
на участниците;

Or. ro

Изменение 86
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) след приемането на устава 
посредством писмо за одобрение, 
[сдружението AENEAS, което е 
сдружение, регистрирано по френското 
право (регистрационен № 20070039) със 
седалище в Париж (Франция), 
сдружението ARTEMISIA, което е 
сдружение, регистрирано по 
нидерландското право (регистрационен 
№ 17201341) със седалище в Айндховен 
(Нидерландия), и сдружението EpoSS, 
което е сдружение, регистрирано по … 
право (регистрационен № …) със 
седалище в … (…)].

в) след приемането на устава след 
решение на органа, който отговаря за 
неговото управление, [сдружението 
AENEAS, което е сдружение, 
регистрирано по френското право 
(регистрационен № 20070039) със 
седалище в Париж (Франция), 
сдружението ARTEMISIA, което е 
сдружение, регистрирано по 
нидерландското право (регистрационен 
№ 17201341) със седалище в Айндховен 
(Нидерландия), и сдружението EpoSS, 
което е сдружение, регистрирано по … 
право (регистрационен № …) със 
седалище в … (…)].

Or. fr

Изменение 87
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко заявление за членство в 
съвместното предприятие ECSEL в 
съответствие с параграф 2 се изпраща до 
управителния съвет. Той преценява 
заявлението, като отчита значимостта и 
потенциалната добавена стойност на 
кандидата за постигането на целите на 
съвместното предприятие ECSEL. След 
това съветът взема решение относно 
заявлението.

3. Всяко заявление за членство в 
съвместното предприятие ECSEL в 
съответствие с параграф 2 се изпраща до 
управителния съвет. Той преценява 
заявлението, като отчита значимостта и 
потенциалната добавена стойност на 
кандидата за постигането на целите на 
съвместното предприятие ECSEL. След 
това съветът взема решение относно 
заявлението и предоставя обосновано 
решение на заявителя, в случай че 
заявлението е отказано.

Or. en

Изменение 88
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко заявление за членство в 
съвместното предприятие ECSEL в 
съответствие с параграф 2 се изпраща до 
управителния съвет. Той преценява 
заявлението, като отчита значимостта и 
потенциалната добавена стойност на 
кандидата за постигането на целите на 
съвместното предприятие ECSEL. След 
това съветът взема решение относно 
заявлението.

3. Всяко заявление за членство в 
съвместното предприятие ECSEL в 
съответствие с параграф 2 се изпраща до 
управителния съвет. Той преценява 
заявлението, като отчита значимостта и 
потенциалната добавена стойност на 
кандидата за постигането на целите на 
съвместното предприятие ECSEL. След 
това съветът взема решение относно 
заявлението и незабавно уведомява за 
своето решение Комисията, която, 
когато заявлението е одобрено, има 
право да възрази на членството, освен 
в случай на държава – членка на 
Европейския съюз.

Or. fr
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Изменение 89
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие ECSEL. Прекратяването 
влиза в сила шест месеца след 
изпращането на уведомление до другите 
членове и е необратимо. Считано от 
този момент бившият член се 
освобождава от всякакви задължения, 
различни от тези, които са одобрени или 
поети от съвместното предприятие 
ECSEL преди уведомяването за 
прекратяване на членството.

4. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие ECSEL. Прекратяването 
влиза в сила шест месеца след 
изпращането на уведомление до другите 
членове и е необратимо. Считано от 
този момент бившият член се 
освобождава от всякакви задължения, 
различни от тези, които са одобрени или 
поети от съвместното предприятие 
ECSEL преди уведомяването за 
прекратяване на членството. В случай 
на прекратяване на членството се 
изготвя отчет между члена, 
прекратяващ членството си, и 
съвместното предприятие ECSEL за 
установяване на финансовите му 
задължения.

Or. fr

Изменение 90
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членството в съвместното 
предприятие ECSEL не може да се 
прехвърля на трета страна без 
предварителното съгласие на 
управителния съвет.

5. Членството в съвместното 
предприятие ECSEL не може да се 
прехвърля на трета страна без 
предварителното съгласие на 
управителния съвет. Комисията се 
нотифицира за това съгласие и има 
право да възрази.
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Or. fr

Изменение 91
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 1 - буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Научен комитет

Or. en

Изменение 92
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – точка 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет приема свой 
процедурен правилник.

Управителният съвет приема и прави 
обществено достъпен свой процедурен 
правилник.

Or. en

Изменение 93
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията гарантира постоянна 
координация между дейностите на 
„Хоризонт 2020“ и дейностите на 
съвместното предприятие ECSEL, 
като редовно идентифицира 
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възможностите за взаимно допълване 
и полезни взаимодействия, 
включително желателните 
припокривания, и прилага формален 
процес на координация с цел 
прецизиране на 
научноизследователските 
приоритети, обхванати от 
съвместната научноизследователска 
дейност по рамковата програма, и 
дейностите, обхванати от 
съвместното предприятие ECSEL.

Or. en

Обосновка

Съществува спешна необходимост от координиране на изследователските дейности 
по рамковата програма и дейностите, извършвани в СТИ, включително управлението 
на желаното припокриването и необходимите полезни взаимодействия и допълване. 
Естествено е тази задача да бъде най-добре изпълнена от Комисията, чиято роля в 
управленската структура на СТИ (1/3 от гласовете) следва да ѝ осигурява 
необходимите средства за това.

Изменение 94
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преценява, приема или отхвърля 
заявления за ново членство в 
съответствие с клауза 3, параграф 3;

а) преценява, приема или отхвърля 
заявления за ново членство на частни 
субекти в съответствие с клауза 3, 
параграф 3; правилата за приемане на 
нови членове следва да бъдат 
публични и прозрачни, да не поставят 
ненужни пречки, а всеки отказ следва 
да бъде ясно обоснован в писмен вид и 
предоставен на кандидата и съвета 
на публичните органи;

Or. en
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Обосновка

Ако държава членка желае да се присъедини, това следва да става автоматично и не 
подлежи на решение на Съвета.

Изменение 95
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – точка 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) назначава, освобождава от 
длъжност, удължава мандата, дава 
указания и контролира дейността на 
изпълнителния директор;

е) назначава, отстранява, удължава 
мандата, дава указания и контролира 
дейността на изпълнителния директор;

Or. fr

Изменение 96
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – точка 2 – буква са) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) определя, въз основа на публична 
покана за участие в търг, независимия 
одитен орган, на който ще бъде 
възложено изготвянето на 
становището, предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета;

Or. fr

Изменение 97
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 8 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с кандидати, предложени от 
Комисията, след открита и прозрачна 
процедура за подбор. Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие 
ECSEL за участие в процедурата за 
подбор, когато е целесъобразно.

1. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с кандидати, предложени от 
Комисията, след открита и прозрачна 
процедура за подбор. Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие 
ECSEL за участие в процедурата за 
подбор, когато е целесъобразно. 
Европейският парламент следва да 
има право на възражение.

Or. fr

Изменение 98
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 8 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По-специално се осигурява подходящо 
представителство от другите членове на 
съвместното предприятие ECSEL на 
етапа на предварителен подбор от 
процедурата за подбор. За тази цел 
държавите — членки на ECSEL и 
частните членове назначават с общо 
съгласие представител и наблюдател от 
името на управителния съвет.

По-специално се осигурява подходящо 
представителство от другите членове на 
съвместното предприятие ECSEL на 
етапа на предварителен подбор от 
процедурата за подбор. За тази цел 
държавите — членки на ECSEL и 
частните членове назначават с общо 
съгласие представител и наблюдател от 
името на управителния съвет. 
Принципът на равнопоставеност на 
половете следва да се прилага по време 
на цялата процедура за подбор.

Or. en
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Изменение 99
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителният директор изпълнява 
по-конкретно следните задачи по 
независим начин:

4. Изпълнителният директор изпълнява 
по-конкретно следните задачи:

Or. fr

Изменение 100
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) представя на управителния съвет за 
одобрение годишния финансов отчет;

г) съставя годишния финансов отчет, 
за да го представи на управителния 
съвет за одобрение;

Or. fr

Изменение 101
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 4 - буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) изготвя годишен доклад относно 
напредъка на 
научноизследователските и развойни 
дейности при сътрудничество с 
отдела за комуникация на 
съвместното предприятие ECSEL;

Or. en
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Обосновка

Би било препоръчително редовно да се разпространява повече и лесно достъпна 
информация за напредъка и ефективността на СТИ, за да се повиши видимостта на 
СТИ и да се осведомява широката общественост за нейните постижения.

Изменение 102
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 4 – буква ма (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) своевременно проследява 
препоръки, дадени в резултат от 
междинната оценка на съвместното 
предприятие ECSEL, и всяка друга 
съответна оценка на дейността на 
ECSEL;

Or. en

Обосновка

За да се осигури достатъчно ниво на въздействие на официално предвижданите 
оценки и да се подобри качеството на управлението на СП, изпълнителният директор 
следва да бъде отговорен за последващия контрол във връзка с всички съответни 
препоръки.

Изменение 103
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – точка 4 – буква ма (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) организира публична покана за 
участие в търг, въз основа на която 
управителният съвет определя 
независимия одитен орган, на който 
ще бъде възложено изготвянето на 
становището, предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
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Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета;

Or. fr

Изменение 104
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – точка 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът на публичните органи приема 
свой процедурен правилник.

Съветът на публичните органи приема и 
прави обществено достъпен свой 
процедурен правилник.

Or. en

Изменение 105
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 12 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) доколко е препоръчително да се 
включи даден изследователски 
приоритет, обхванат от 
съвместното предприятие ECSEL, в 
редовните покани за представяне на 
предложения по Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, за да се създадат 
нови взаимодействия с 
изследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение;

Or. en

Изменение 106
Тереса Риера Мадурей
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 14 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът на частните членове приема 
свой процедурен правилник.

4. Съветът на частните членове приема
и прави обществено достъпен свой 
процедурен правилник.

Or. en

Изменение 107
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а. Консултативен научен комитет
1. Научният комитет е съставен от 
не повече от 14 членове, назначени за 
период от една година, който 
подлежи на подновяване. Той избира 
свой председател измежду членовете 
си за срок от една година. 
Председателят може да присъства и 
да участва в заседанията на 
управителния съвет. Временно могат 
да бъдат назначавани допълнителни 
експерти, ако това е необходимо за 
специфични задачи.
2. Членският състав на Научния 
комитет осигурява балансирано 
представителство на независими 
експерти от академичните среди и 
представящи съответните 
мултидисциплинарни области. 
Членовете на Научния комитет като 
цяло притежават научната 
компетентност и експертния опит в 
съответната техническа област, 
които са необходими за изготвяне на 
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стратегически научнообосновани 
препоръки към съвместното 
предприятие ECSEL.
3. Управителният съвет установява 
специфични критерии и процедура за 
подбор на състава на научния 
комитет и назначава неговите 
членове.
4. Научният комитет изпълнява 
следните задачи:
а) предоставя становища относно 
научните приоритети, които да 
бъдат отразени в годишните работни 
планове;
б) предоставя становища относно 
научните постижения, описани в 
годишния отчет за дейността.
Съветите на Научния комитет 
надлежно се вземат предвид.
5. Научният комитет заседава най-
малко два пъти годишно. Заседанията 
се свикват от неговия председател.
6. Със съгласието на председателя, 
Научният комитет може да кани и 
други лица да присъстват на 
заседанията му.
7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник.

Or. en

Изменение 108
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 16 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните разходи на 
съвместното предприятие ECSEL не 
надвишават 39 420 000 EUR и се 

2. Административните разходи на 
съвместното предприятие ECSEL се 
покриват от финансовите вноски, 
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покриват от финансовите вноски, 
посочени в член 3, параграф 1 за 
вноската на Съюза в размер до 
15 255 000 EUR, член 4, параграф 2 за 
вноската на частните членове в размер 
до 19 710 000 EUR и член 19, параграф 2 
за приключване на действията, 
започнати съгласно Регламент (ЕО) 
№ 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008. 
Ако част от вноската за 
административните разходи не бъде 
използвана, тя може да бъде 
предоставена, за да се покрият 
оперативните разходи на съвместното 
предприятие ECSEL.

посочени в:

a) член 3, параграф 1 за вноската на 
Съюза в размер до 15 255 000 EUR,
б) член 4, параграф 2 за вноската на 
частните членове в размер до 
19 710 000 EUR или 1 % от сумата на 
общите разходи за всички проекти, в 
зависимост от това коя от двете 
стойности е по-висока, но не 
надвишава 48 милиона евро, и
в) член 19, параграф 2 за приключване 
на действията, започнати съгласно 
Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент 
(ЕО) № 74/2008.

Ако част от вноската за 
административните разходи не бъде 
използвана, тя може да бъде 
предоставена, за да се покрият 
оперативните разходи на съвместното 
предприятие ECSEL.

Or. en

Изменение 109
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 19 – параграф -1 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Ако член на съвместното 
предприятие ECSEL не изпълни 
задълженията си по отношение на 
своята договорена финансова вноска, 
изпълнителният директор го 
уведомява писмено за това и определя 
разумен срок, в който задължението 
да бъде изпълнено. Ако ситуацията не 
се подобри в рамките на този срок, 
изпълнителният директор свиква 
заседание на управителния съвет, за 
да реши дали да прекрати членството 
на длъжника или да бъдат 
предприети други мерки до 
изпълнението на неговите 
задължения. Първоначално 
управителният съвет може да 
суспендира правата на глас на всички 
членове, нарушили своите 
задължения, след като бъдат 
изслушани и им се даде възможност 
да отстранят проблемите.

Or. fr

Изменение 110
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие ECSEL 
ежегодно докладва на Комисията в 
съответствие с член 60, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012.

3. Съвместното предприятие ECSEL 
ежегодно докладва на Комисията и 
бюджетните органи.

В рамките на два месеца след края на 
всяка фискална година, 
изпълнителният директор представя 
на Сметната палата годишните 
отчети и баланса за предходната 
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година. Сметната палата може да 
извършва инспекции, включително 
проверки на място.

Or. en

Изменение 111
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
независим одитен орган, както е 
определено в член 60, параграф 5 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
Сметната палата в съответствие с
член 287 от Договора.

Or. en

Изменение 112
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
независим одитен орган, както е 
определено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
Сметната палата.

Or. en

Изменение 113
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
независим одитен орган, както е 
определено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
Сметната палата като част от 
процедурата по освобождаване от 
отговорност. При работата си, 
Сметната палата взема предвид 
работата на независим одитен орган, 
на който ще бъде възложено 
изготвянето на становището, 
предвидено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 114
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL не подлежат на 
проверка от страна на Сметната 
палата.

заличава се

Or. en

Изменение 115
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Отчетите на съвместното заличава се



AM\1012281BG.doc 57/60 PE524.773v01-00

BG

предприятие ECSEL не подлежат на 
проверка от страна на Сметната 
палата.

Or. en

Изменение 116
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL не подлежат на 
проверка от страна на Сметната 
палата.

заличава се

Or. fr

Изменение 117
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отчетите на съвместното предприятие 
ECSEL не подлежат на проверка от 
страна на Сметната палата.

Отчетите на съвместното предприятие 
ECSEL подлежат на проверка от страна 
на Сметната палата.

Or. en

Изменение 118
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 22 – точка 4а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Сметната палата изготвя 
специфичен годишен доклад относно 
съвместното предприятие ECSEL.

Or. en

Изменение 119
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 25 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL може да приеме
правила за предотвратяване и 
управление на конфликтите на интереси 
по отношение на неговите членове, 
органи и персонал. В тези правила се 
предвиждат мерки за избягване на 
конфликтите на интереси за 
представителите на членовете на 
съвместното предприятие ECSEL, 
участващи в управителния съвет или в 
съвета на публичните органи.

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL приема правила за 
предотвратяване и управление на 
конфликтите на интереси по отношение 
на неговите членове, органи и персонал. 
В тези правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликтите на интереси 
за представителите на членовете на 
съвместното предприятие ECSEL, 
участващи в управителния съвет или в 
съвета на публичните органи.

Or. en

Изменение 120
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 25 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL може да приеме
правила за предотвратяване и 

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL приема правила за 
предотвратяване и управление на 



AM\1012281BG.doc 59/60 PE524.773v01-00

BG

управление на конфликтите на интереси 
по отношение на неговите членове, 
органи и персонал. В тези правила се 
предвиждат мерки за избягване на 
конфликтите на интереси за 
представителите на членовете на 
съвместното предприятие ECSEL, 
участващи в управителния съвет или в 
съвета на публичните органи.

конфликтите на интереси по отношение 
на неговите членове, органи и персонал. 
В тези правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликтите на интереси 
за представителите на членовете на 
съвместното предприятие ECSEL, 
участващи в управителния съвет или в 
съвета на публичните органи.

Or. en

Изменение 121
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 25 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL може да приеме
правила за предотвратяване и 
управление на конфликтите на интереси 
по отношение на неговите членове, 
органи и персонал. В тези правила се 
предвиждат мерки за избягване на 
конфликтите на интереси за 
представителите на членовете на 
съвместното предприятие ECSEL, 
участващи в управителния съвет или в 
съвета на публичните органи.

2. Управителният съвет на съвместното 
предприятие ECSEL приема правила за 
предотвратяване и управление на 
конфликтите на интереси по отношение 
на неговите членове, органи и персонал. 
В тези правила се предвиждат мерки за 
избягване на конфликтите на интереси 
за представителите на членовете на 
съвместното предприятие ECSEL, 
участващи в управителния съвет или в 
съвета на публичните органи.

Or. fr

Изменение 122
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 26 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съвместното предприятие 4. Когато съвместното предприятие 
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ECSEL е в ликвидация, неговите активи 
се използват за покриване на 
задълженията му и на разходите, 
свързани с неговата ликвидация. Всеки 
остатък се разпределя между членовете 
към момента на ликвидацията, 
пропорционално на тяхната финансова 
вноска в съвместното предприятие 
ECSEL. Всеки такъв остатък, 
разпределен на Съюза, се връща в 
бюджета на Съюза.

ECSEL е в ликвидация, неговите активи 
се използват за покриване на 
задълженията му и на разходите, 
свързани с неговата ликвидация. Всеки 
остатък се разпределя между членовете 
към момента на ликвидацията, 
пропорционално на тяхната финансова 
вноска в съвместното предприятие 
ECSEL. Всеки такъв остатък, 
разпределен на Съюза, се връща в 
специфичната програма за 
изпълнение на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ в рамките на 
бюджета на Съюза.

Or. fr


