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Pakeitimas 25
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
su pakeitimais;

Or. fr

Pakeitimas 26
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą su pakeitimais;

Or. fr
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Pakeitimas 27
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)18, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant „Horizonto 2020“
bendrosios programos ir privačiojo 
sektoriaus lėšas sukuriant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tose partnerystėse 
mokėdama finansinius įnašus bendrosioms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 187 straipsniu
pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

(4) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)18, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir 
privačiojo sektoriaus lėšas sukuriant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, pritraukti privačių investicijų ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Tos 
partnerystės turėtų būti grindžiamos 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
suderintą visų partnerių indėlį, jos turėtų 
būti atskaitingos už pažangą siekiant savo 
tikslų ir suderintos su strateginiais 
Sąjungos tikslais mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityje. 
Tų partnerysčių valdymas ir veikimas 
turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas 
ir efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečioje 
srityje. Sąjunga tose partnerystėse gali 
dalyvauti skirdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 187 straipsniu pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
18 OL [H2020 BP]. 18 OL [H2020 BP].

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“, dėl JTI ir kokie turėtų būti jų rezultatai.

Pakeitimas 28
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. […] Tarybos 
sprendime (ES) Nr. […]/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)19, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms turėtų būti toliau teikiama parama 
Sprendime (ES) Nr. […]/2013 nurodytomis 
sąlygomis. Pramonės subjektų lyderystės 
prioritetas skirtas dviem konkrečioms 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
veiklos kryptims: „mikroelektronika ir 
nanoelektronika“ bei „naujos kartos 
komponentai ir sistemos, pažangiųjų ir 
išmaniųjų įterptųjų komponentų ir sistemų 
projektavimas“. Įterptųjų kompiuterinių 
sistemų (ARTEMIS) kryptis ir 
nanoelektronikos (ENIAC) kryptis turėtų 
būti sujungtos į bendrą iniciatyvą;

(5) kaip numatyta 2013 m.... Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“, ir 2013 m. […] 
Tarybos sprendime (ES) Nr. […]/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)19, pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms turėtų būti toliau teikiama parama 
Sprendime (ES) Nr. […]/2013 nurodytomis 
sąlygomis. Pramonės subjektų lyderystės 
prioritetas skirtas dviem konkrečioms 
informacinių ir ryšių technologijų srities 
veiklos kryptims: „mikroelektronika ir 
nanoelektronika“ bei „naujos kartos 
komponentai ir sistemos, pažangiųjų ir 
išmaniųjų įterptųjų komponentų ir sistemų 
projektavimas“. Įterptųjų kompiuterinių 
sistemų (ARTEMIS) kryptis ir 
nanoelektronikos (ENIAC) kryptis turėtų 
būti sujungtos į vieną bendrą iniciatyvą;

__________________ __________________
19 OL [H2020 SP]. 19 OL [SP H2020].

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes yra 
svarbu parodyti atitiktį bendrosios programos 19 straipsniui ir jame nustatytiems principams.
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Pakeitimas 29
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. […] Tarybos 
sprendime (ES) Nr. […]/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)19, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms turėtų būti toliau teikiama 
parama Sprendime (ES) Nr. […]/2013 
nurodytomis sąlygomis. Pramonės 
subjektų lyderystės prioritetas skirtas 
dviem konkrečioms informacinių ir ryšių 
technologijų srities veiklos kryptims: 
„mikroelektronika ir nanoelektronika“ bei 
„naujos kartos komponentai ir sistemos, 
pažangiųjų ir išmaniųjų įterptųjų 
komponentų ir sistemų projektavimas“. 
Įterptųjų kompiuterinių sistemų 
(ARTEMIS) kryptis ir nanoelektronikos 
(ENIAC) kryptis turėtų būti sujungtos į 
bendrą iniciatyvą;

(5) kaip numatyta bendrojoje programoje 
„Horizontas 2020“ ir 2013 m. Tarybos 
sprendime (ES) Nr. [...]/2013, pagal 
bendrojoje programoje „Horizontas 2020“ 
numatytas konkrečias sąlygas, visų pirma 
atsižvelgiant į jos 25 straipsnį, ir 
visapusiškai laikantis šioje programoje 
nustatytų bendrųjų principų, ypač lyčių 
lygybės ir atviros prieigos principų, 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms toliau 
gali būti teikiama parama; Pramonės 
subjektų lyderystės prioritetas skirtas 
dviem konkrečioms informacinių ir ryšių 
technologijų srities veiklos kryptims: 
„mikroelektronika ir nanoelektronika“ bei 
„naujos kartos komponentai ir sistemos, 
pažangiųjų ir išmaniųjų įterptųjų 
komponentų ir sistemų projektavimas“. 
Įterptųjų kompiuterinių sistemų 
(ARTEMIS) kryptis ir nanoelektronikos 
(ENIAC) kryptis turėtų būti sujungtos į 
vieną bendrą iniciatyvą;

__________________ __________________
19 OL [H2020 SP]. 19 OL [SP H2020].

Or. en

Pakeitimas 30
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) nedarant poveikio šio reglamento 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytai tarpinio 
vertinimo procedūrai ir laikantis 
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bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
32 straipsnio, turėtų būti atliekamas 
išsamus jungtinių technologijų iniciatyvų, 
kaip konkrečių finansavimo priemonių, 
tarpinis vertinimas, kuriame visų pirma 
turėtų būti pateikiama jų atvirumo, 
skaidrumo, veiksmingumo ir efektyvumo 
analizė;

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su programos „Horizontas 2020“ pagrindų 
reglamento 32 straipsniu.

Pakeitimas 31
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama tikslų bendroji įmonė 
ECSEL didžiąją dalį finansinės paramos 
dalyviams turėtų teikti dotacijomis pagal 
atvirus konkursinius kvietimus teikti 
pasiūlymus. Tokia finansinė parama turi 
būti orientuota į situacijas, kuriose aiškus 
rinkos nepakankamumas, nes tai trikdo 
atitinkamų programų plėtrą, ir, būdama 
paskata, turi keisti dalyvių elgesį;

(19) siekdama tikslų bendroji įmonė 
ECSEL didžiąją dalį finansinės paramos 
dalyviams turėtų teikti dotacijomis pagal 
atvirus konkursinius kvietimus teikti 
pasiūlymus, nepamiršdama mažinti 
administracinę naštą, kad būtų lengviau 
gauti finansinę paramą. Tokia finansinė 
parama turi būti orientuota į patvirtintus 
rinkos nepakankamumo atvejus, kurie 
užkerta kelią atitinkamos programos 
plėtojimui, ir ji turi daryti skatinamąjį 
poveikį dalyvių elgesiui keisti;

Or. en

Pakeitimas 32
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą ir atitinkamas netiesioginio 
valdymo taisykles, nustatytas Reglamente
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir 2012 m. 
spalio 29 d. Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) Nr. 1268/201226 dėl 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012;

(22) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą ir atitinkamas netiesioginio 
valdymo taisykles, nustatytas Reglamento
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 
straipsnio 1–4 dalyse ir 2012 m. spalio 
29 d. Komisijos deleguotajame reglamente 
(ES) Nr. 1268/201226 dėl Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 taikymo 
taisyklių;

__________________ __________________
26 OL L 362, 2012 12 31, p. 1. 26 OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 33
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisijos vidaus auditoriui 
bendrosios įmonės atžvilgiu suteikti tokie 
patys įgaliojimai kaip ir Komisijos 
atžvilgiu;

(25) Komisijos vidaus auditoriui 
bendrosios įmonės atžvilgiu suteikta tokia 
pati kompetencija kaip ir Komisijos 
atžvilgiu. Tas pats pasakytina ir dėl 
Audito Rūmų bei Europos Parlamento;

Or. fr

Pakeitimas 34
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 

Išbraukta.
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agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų 
tų įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį šio reglamento 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės ECSEL 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Or. en

Pakeitimas 35
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų 
tų įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį šio reglamento 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės ECSEL 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 36
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų 
tų įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį šio reglamento 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės ECSEL 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad ESCEL bendrosios įmonės sąskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai, 
kad būtų užtikrinta galimybė tiesiogiai susipažinti su JTI veikla.

Pakeitimas 37
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų tų 
įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų tų 
įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
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dalį to reglamento 209 straipsnyje nurodytų 
įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, ar sąskaitos yra 
patikimos, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų 
neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

dalį to reglamento 209 straipsnyje nurodytų 
įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, ar sąskaitos yra 
patikimos, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Nepaisant šios 
nuomonės, kuri nėra audito išvada,
pateisinama tai, kad bendrosios įmonės 
ECSEL sąskaitas turėtų tikrinti Audito 
Rūmai.

Or. fr

Pagrindimas

Nepateisinama, kad Audito Rūmai netikrintų bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų. Nors 
nuomonę pateikia nepriklausoma audito įstaiga, tai nėra audito išvada, leidžianti trečiosioms 
šalims, taip pat Europos Sąjungai ir jos Parlamentui, būti visiškai užtikrintoms, kad sąskaitos 
parodo teisingą įmonės padėtį, ir kad pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

Pakeitimas 38
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) nepaveikiant 11 straipsnyje 
nurodyto tarpinio vertinimo ir laikantis 
Reglamento „Horizontas 2020“ 26
straipsnio turėtų būti atliekamas išsamus 
bendrosios technologijų iniciatyvos, kaip 
konkrečios programos „Horizontas 2020“ 
finansavimo priemonės, tarpinis 
vertinimas, kuris turėtų apimti, be kita ko, 
šių iniciatyvų atvirumo, skaidrumo ir 
rezultatyvumo analizę;

Or. en

Pagrindimas

Šios nuorodos reikia siekiant atsižvelgti į galutinį derybų dėl programos „Horizontas 2020“ 
rezultatą. Ja atspindimas kitas svarbus aspektas, kurį Europos Parlamentui pavyko įtraukti į 
Reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnį.
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Pakeitimas 39
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) ESCEL bendroji įmonė turėtų veikti 
skaidriai, savo atitinkamoms įstaigoms 
teikti visą turimą informaciją ir 
atitinkamai informuoti apie savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 40
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) bendrosios įmonės ENIAC ir 
ARTEMIS įsteigtos laikotarpiui iki 
2017 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti 
optimalų moksliniams tyrimams skirtų lėšų 
panaudojimą perėjimas nuo bendrųjų 
įmonių ENIAC ir ARTEMIS prie 
bendrosios įmonės ECSEL turėtų būti 
suderintas ir vykti tuo pačiu metu, kaip 
perėjimas nuo Septintosios bendrosios 
programos prie bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ . Todėl, siekiant teisinio 
tikrumo ir aiškumo, Tarybos reglamentai 
(EB) Nr. 72/2008 ir (EB) Nr. 74/2008 
turėtų būti panaikinti ir turėtų būti 
numatytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos,

(28) bendrosios įmonės ENIAC ir 
ARTEMIS įsteigtos laikotarpiui iki 
2017 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti 
optimalų moksliniams tyrimams skirtų lėšų 
panaudojimą perėjimas nuo bendrųjų 
įmonių ENIAC ir ARTEMIS prie 
bendrosios įmonės ECSEL turėtų būti 
suderintas ir vykti tuo pačiu metu, kaip 
perėjimas nuo Septintosios bendrosios 
programos prie bendrosios programos 
„Horizontas 2020“, tačiau reikėtų vengti 
keisti arba kitaip tarpusavyje koreguoti 
ENIAC ir ARTEMIS bei ESCEL 
taisykles. Todėl, siekiant teisinio tikrumo ir 
aiškumo, Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 72/2008 ir (EB) Nr. 74/2008 turėtų būti 
panaikinti ir turėtų būti numatytos 
pereinamojo laikotarpio nuostatos,

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų aiškiai apibrėžti, kad, tuo atveju, kai likusi veikla turi būti vykdoma ENIAC arba 
ARTEMIS, šiai veiklai turėtų būti taikomos atitinkamos senos ENIAC arba ARTEMIS 
taisyklės, o ESCEL turėtų būti taikomos naujos taisyklės. Nors tai ir taip jau pakankamai 
sudėtinga, 2014–2017 m. visi šie trys taisyklių rinkiniai neturėtų būti keičiami ar kitaip 
koreguojami.

Pakeitimas 41
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Sąjungos lygmeniu, bendrosioms 
įmonėms turėtų būti taikomos tokios 
pačios taisyklės kaip ir programai 
„Horizontas 2020“,

Or. en

Pakeitimas 42
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Sąjungos lygmeniu, visų privačiojo ir 
viešojo sektoriaus partnerysčių, 
finansuojamų pagal programą 
„Horizontas 2020“, trukmę reikėtų 
suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
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skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviams ir 
Sąjungos organizacijoms ateityje netektų 
susijusi papildoma administracinė našta,

Or. en

Pakeitimas 43
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) kad būtų panaikintas Europos 
pasidalijimas mokslinių tyrimų ir 
technologijų srityje, naudojant 
struktūrinius fondus turėtų būti sukurtas 
papildomumas ir glaudi sinergija. Kai 
įmanoma, bus skatinamas dviejų 
priemonių sąveikumas. Kai tik įmanoma, 
bus skatinamas šių dviejų priemonių 
sąveikumas. Atsižvelgiant į tai, 
priemonėmis bus siekiama visiškai 
išnaudoti Europos talentų banko 
potencialą ir taip optimizuoti ekonominį 
bei socialinį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
poveikį, taip pat jos bus skirtingos, tačiau 
viena kitą papildančios sanglaudos 
politikos fondų politikos krypčių ir 
veiksmų atžvilgiu,

Or. en

Pakeitimas 44
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) atsižvelgiant į pagrindinių 
mokslinių tyrimų svarbą reikšmingų 
idėjų, suteikiančių galimybę ateityje diegti 
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naujoves, kūrimui, kvietimai teikti 
pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir plėtros 
bendradarbiavimo projektų turėtų būti 
skelbiami IRT ir nanotechnologijų 
mokslinių tyrimų srityje pagal programą 
„Horizontas 2020“, papildomai ir vienu 
metu vykdant bendrosios įmonės ESCEL 
veiklą, ypač susijusią su moksliniais 
tyrimais 1–4 technologinio pasirengimo 
lygmenimis,

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamentą „Horizontas 2020“į JTI apimamą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą taip 
pat reikėtų įtraukti į įprastus kvietimus teikti paraiškas programos „Horizontas 2020“ darbo 
programose. Bendrosios įmonės ESCEL atveju, bendradarbiavimo mokslinius tyrimus reikėtų 
atlikti kartu vykdant bendrosios įmonės ESCEL veiklą žemesniuoju technologinio 
pasirengimo lygmeniu, kad į ES finansuojamus IRT ir nanotechnologijų mokslinius tyrimus 
būtų plačiau įtraukti universitetai ir MVĮ, siekiant užtikrinti tinkamą žemesniojo ir 
aukštesniojo technologinio pasirengimo lygmens pusiausvyrą, kad būtų sudaryta 
konkurencinga mokslinių tyrimų aplinka ir paskatintos būsimos inovacijos.

Pakeitimas 45
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) reikėtų įgyvendinti priemones, 
kuriomis būtų remiamas MVĮ, 
universitetų ir mokslinių tyrimų centrų 
dalyvavimas. Šiuo atžvilgiu reikėtų 
nustatyti ir pašalinti kliūtis, trukdančias 
prie programos prisijungti naujiems 
dalyviams,

Or. en

Pakeitimas 46
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) tinkamai atsižvelgus į numatomą 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sinergiją, taip pat į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 
programas, visos Sąjungos regionai turėtų 
būti skatinami iniciatyviai prisidėti prie 
bendrosios įmonės ESCEL veiklos, pvz., 
finansiškai remiant atitinkamą mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, rengiant 
pasiūlymus, išnaudojant mokslinių tyrimų 
rezultatus arba atitinkamų dalyvių tinklų 
kūrimo veiklą, kad būtų paskatintas 
regioninis bendrosios įmonės ESCEL 
veiklos poveikis ir jos galimybė kurti 
darbo vietas bei skatinti augimą regionų 
lygmeniu,

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas sėkmingai paskatino į bendrąjį reglamentą „Horizontas 2020“ įtraukti 
naują straipsnį, kuriuo aiškiai reikalaujama didesnės programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sąveikos. Šiomis aplinkybėmis JTI neturėtų būti taikoma išimtis. Regionus 
reikėtų skatinti prisidėti prie jų veiklos, ypač atsižvelgiant į didžiulį jų potencialą stiprinti 
regionines grupes.

Pakeitimas 47
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti jungtinę 
technologijų iniciatyvą „Elektroniniai 
komponentai ir sistemos siekiant Europos 
lyderystės“, šiuo reglamentu steigiama 
bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė 
ECSEL), kaip apibrėžta Sutarties dėl 

1. Siekiant įgyvendinti jungtinę 
technologijų iniciatyvą „Elektroniniai 
komponentai ir sistemos siekiant Europos 
lyderystės“, šiuo reglamentu steigiama 
bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė 
ECSEL), kaip apibrėžta Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, 
kuri veiks iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, 
kuri veiks iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Dėl dviejų kartų JTI kvietimų skelbimo gretinimo (kai yra skirtingi nariai, skirtingos taisyklės, 
skirtingas biudžetas) patiriamos administracinės išlaidos, sudėtingėja ES mokslinių tyrimų 
finansavimas ir tampa neaiškios kasmet išleidžiamų lėšų sumos. Todėl JTI įgyvendinimo 
trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo trukme. Be to, sutrumpinus ESCEL trukmę bendroji įmonė galėtų veikti su 
sumažintu biudžetu nekeisdama suplanuotos veiklos.

Pakeitimas 48
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad elektronikos komponentai 
ir sistemos būtų prieinami pagrindinėms 
rinkoms ir padėtų spręsti visuomeninio 
pobūdžio uždavinius, siekiant išlaikyti 
Europą technologijų plėtros priešakyje, 
panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir 
praktinio panaudojimo, padidinti inovacijų 
pajėgumą, kelti Sąjungos ekonomiką ir 
sukurti darbo vietų;

c) prisidėti siekiant, kad elektronikos 
komponentai ir sistemos būtų prieinami 
pagrindinėms rinkoms ir padėtų spręsti 
visuomenės uždavinius, siekiant, kad 
Europos būtų technologinės plėtros 
priešakyje, panaikinti atotrūkį tarp 
mokslinių tyrimų ir praktinio panaudojimo, 
padidinti inovacijų pajėgumą, siekti 
Sąjungos ekonomikos augimo ir sukurti 
darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 49
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suderinti strategijas su valstybėmis 
narėmis siekiant pritraukti privačių 
investicijų ir prisidėti prie viešosios 
paramos veiksmingumo didinimo – šiuo 
tikslu reikėtų vengti nereikalingo pastangų 
dubliavimosi ir susiskaidymo ir palengvinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
vykdytojams dalyvavimo sąlygas;

d) remti strategijų su valstybėmis narėmis 
suderinimą siekiant pritraukti privačių 
investicijų ir prisidėti prie viešosios 
paramos veiksmingumo didinimo – šiuo 
tikslu reikėtų vengti nereikalingo pastangų 
dubliavimosi ir susiskaidymo ir palengvinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
vykdytojams dalyvavimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 50
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išlaikyti ir didinti puslaidininkių ir 
išmaniųjų sistemų gamybos pajėgumą
Europoje, įskaitant lyderystę gamybos 
įrangos ir medžiagų apdorojimo srityje;

e) prisidėti prie puslaidininkių ir išmaniųjų 
sistemų gamybos pajėgumų Europoje 
didinimo, įskaitant pirmavimą gamybos 
įrangos ir medžiagų apdorojimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 51
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatinti mažųjų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) dalyvavimą, vadovaujantis 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
tikslais.

Or. ro
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Pakeitimas 52
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išsaugoti lyderio poziciją projektavimo 
ir sistemų inžinerijos, įskaitant įterptąsias 
technologijas, srityse;

f) remti ES lyderės poziciją projektavimo 
ir sistemų inžinerijos, įskaitant įterptąsias 
technologijas, srityse;

Or. en

Pakeitimas 53
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) visoms suinteresuotosioms šalims
užtikrinti prieigą prie pasaulinio lygio 
infrastruktūros, skirtos elektronikos 
komponentų ir įterptųjų ir (arba) 
kibernetinių fizinių bei išmaniųjų sistemų 
projektavimui ir gamybai;

g) visiems suinteresuotiesiems subjektams 
palengvinti prieigą prie pasaulinio lygio 
infrastruktūros, skirtos elektronikos 
komponentų ir įterptųjų ir (arba) 
kibernetinių fizinių bei išmaniųjų sistemų 
projektavimui ir gamybai;

Or. en

Pakeitimas 54
Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) visoms suinteresuotosioms šalims
užtikrinti prieigą prie pasaulinio lygio 

g) visiems suinteresuotiesiems subjektams 
užtikrinti prieigą prie pasaulinio lygio 
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infrastruktūros, skirtos elektronikos 
komponentų ir įterptųjų ir (arba) 
kibernetinių fizinių bei išmaniųjų sistemų 
projektavimui ir gamybai;

infrastruktūros, skirtos elektronikos 
komponentų ir įterptųjų ir (arba) 
kibernetinių fizinių bei išmaniųjų sistemų 
projektavimui ir gamybai, skatinant 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) 
dalyvauti jos veikloje, vadovaujantis 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
tikslais;

Or. en

Pagrindimas

(Suderinta su programos „Horizontas 2020“ pagrindų reglamento 18 straipsniu.)

Pakeitimas 55
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) kurti dinamišką ekosistemą įtraukiant 
novatoriškas mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), stiprinant esamas įmonių ir 
organizacijų grupes ir plėtojant naujų 
įmonių ir organizacijų grupių naujose 
perspektyviose srityse kūrimąsi.

h) remti dinamišką ekosistemą įtraukiant 
novatoriškas mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), stiprinant esamas įmonių ir 
organizacijų grupes ir plėtojant naujų 
įmonių ir organizacijų grupių naujose 
perspektyviose srityse kūrimąsi.

Or. en

Pakeitimas 56
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektavimo technologijos, procesai ir 
integravimas, įranga, medžiagos ir 
gamyba mikroelektronikos ir 

a) projektavimo technologijų, procesų ir 
integravimo, įrangos, medžiagų ir 
gamybos mikroelektronikos ir 



AM\1012281LT.doc 21/53 PE524.773v01-00

LT

nanoelektronikos reikmėms, pirmiausia 
siekiant miniatiūrizacijos, diversifikacijos 
ir diferenciacijos, heterogeniško 
integravimo;

nanoelektronikos reikmėms, tuo pačiu 
siekiant miniatiūrizacijos, decentralizuotų
priemonių pasitikėjimui įgyti, 
diversifikacijos ir diferenciacijos, 
heterogeniško integravimo;

Or. en

Pakeitimas 57
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) procesai, metodai, priemonės ir 
platformos, etalonai ir struktūros, skirti 
programinei įrangai ir (arba) griežtai 
kontroliuojamoms įterptosioms ir (arba) 
kibernetinėms fizinėms sistemoms, 
pirmiausia siekiant sklandaus sujungimo ir 
sąveikos galimybės, veikimo saugos, gero 
prieinamumo ir saugumo tų programų, 
kurios skirtos profesionalams ir 
vartotojams, taip pat susietosios paslaugos;

b) procesų, metodų, priemonių ir 
platformų, etalonų ir struktūrų, skirtų 
programinei įrangai ir (arba) griežtai 
kontroliuojamoms įterptosioms ir (arba) 
kibernetinėms fizinėms sistemoms, siekiant 
sklandaus sujungimo ir sąveikos
galimybės, veikimo saugos, atvirosios 
programinės įrangos, gero prieinamumo ir 
saugumo tų programų, kurios skirtos 
profesionalams ir vartotojams, taip pat 
susietųjų paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 58
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išmaniosioms sistemoms skirti 
daugiadalykiai metodai, kuriuos naudojant 
taikomi holistinio dizaino laimėjimai ir 
pažangioji gamyba; kuriamos patikimos ir 
lengvai pritaikomos išmaniosios sistemos 

c) išmaniosioms sistemoms skirtų 
daugiadalykių metodų, kuriuos naudojant 
taikomi holistinio dizaino laimėjimai ir 
pažangioji gamyba, kad būtų kuriamos 
patikimos ir lengvai pritaikomos 
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su sudėtingomis sąsajomis, kurios gali būti 
veiksmingai naudojamos įvairiausiose 
srityse, pavyzdžiui, sklandžiai integravus 
signalų vyksmo, jungimo laiko, 
apdorojimo, energijos tiekimo ir darbo 
tinkle procesus.

išmaniosios sistemos su paprastomis
vartotojo sąsajomis, kurios gali būti 
veiksmingai naudojamos įvairiausiose 
srityse, pavyzdžiui, sklandžiai integravus 
signalų vyksmo, jungimo laiko, 
apdorojimo, energijos tiekimo ir darbo 
tinkle procesus.

Or. en

Pakeitimas 59
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Veiklos sritis

1. Kad būtų pasiekti 2 straipsnyje nurodyti 
tikslai, mokslinių tyrimų programa 
ECSEL gali būti finansuojama mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikla, apimanti 2–6 
technologinio pasirengimo lygmenis.
2. Jeigu mokslinių tyrimų programoje 
ECSEL būtų numatyta inovacijų veikla, 
apimanti 7–8 technologinio pasirengimo 
lygmenis, netiesioginių veiksmų 
finansavimo normos turi būti sumažintos 
pagal Dalyvavimo taisyklių [22 straipsnį].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama paaiškinti bendrosios įmonės ECSEL veiklos sritį, ypač dėl susijusių 
technologinio pasirengimo lygmenų, kuriuos apima jos mokslinių tyrimų programa. 
Dalyvavimo taisyklėse nustatant finansavimo lygmenis taip pat raginama labiau atsižvelgti į 
technologinio pasirengimo lygmens sąvoką, o šiame straipsnyje tai padaryta atsižvelgus į 
netiesioginiams veiksmams taikomas finansavimo normas.

Pakeitimas 60
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
ECSEL administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1 215 255 000 EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) Su 
Sąjungos įnašu susijęs biudžeto vykdymas 
pavedamas bendrajai įmonei ECSEL, kuri 
veikia kaip Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodyta 
įstaiga, vadovaudamasi to reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 
60 ir 61 straipsnių nuostatomis.

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) valstybių narių įnašus, į bendrąją 
įmonę ECSEL administracinėms išlaidoms 
ir veiklos išlaidoms padengti yra 
1 215 255 000 EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) Su 
Sąjungos įnašu susijęs biudžeto vykdymas 
pavedamas bendrajai įmonei ECSEL, kuri 
veikia kaip Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodyta 
įstaiga, vadovaudamasi to reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 
60 ir 61 straipsnių nuostatomis.

Or. fr

Pakeitimas 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) asignavimus, į bendrąją įmonę 
ECSEL administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1 215 255 000 EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.). Su 
Sąjungos įnašu susijęs biudžeto vykdymas 
pavedamas bendrajai įmonei ECSEL, kuri 
veikia kaip Reglamento (ES, Euratomas) 

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) asignavimus, į bendrąją įmonę 
ECSEL administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
1 063 348 200 EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.). Su 
Sąjungos įnašu susijęs biudžeto vykdymas 
pavedamas bendrajai įmonei ECSEL, kuri 
veikia kaip Reglamento (ES, Euratomas) 
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Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodyta 
įstaiga, vadovaudamasi to reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 
60 ir 61 straipsnių nuostatomis.

Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodyta 
įstaiga, vadovaudamasi to reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 
60 straipsnio 1–4 dalių ir 61 straipsnio 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Bendrosios įmonės ECSEL biudžetas turėtų būti sumažintas 12,5 proc. atsižvelgiant į viso 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje 
programoje sumažinimą. Taip siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo 
IRT ir nanotechnologijų mokslinių tyrimų finansavimo ir, kita vertus, JTI finansavimo 
proporcijai. Tokį pat sumažinimą derėtų taikyti ir kitoms JTI. Kartu reikėtų sutrumpinti 
bendrosios įmonės ECSEL trukmę 4 metais, darant prielaidą, kad po 2020 m. pagal kitą DFP 
bus numatytas atnaujintas biudžetas.

Pakeitimas 62
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame delegavimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 61 
straipsniuose ir Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 
straipsnyje, ir, inter alia:

3. 2 dalyje nurodytame delegavimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 straipsnio 1–4 
dalyse ir 61 straipsnyje ir Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1268/2012 40 straipsnyje, ir, inter alia:

Or. en

Pakeitimas 63
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija 
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galėtų įvykdyti sklaidos ir ataskaitų 
teikimo prievoles, teikimo tvarka, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../2013 22 
straipsnyje [Bendroji programa 
„Horizontas 2020“];

galėtų įvykdyti sklaidos ir ataskaitų 
teikimo prievoles, teikimo tvarka, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../2013 22 
straipsnyje [Bendroji programa 
„Horizontas 2020“], įskaitant visą 
informaciją apie pasiūlymus ir dotacijų 
susitarimus bei apie jų partnerius, kuri 
turi būti įtraukta į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ duomenų bazę 
ECORDA;

Or. en

Pakeitimas 64
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji įmonė ECSEL priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. ... 
[Deleguotasis reglamentas dėl VPSP 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Nepaisant šio reglamento 12 straipsnio,
bendroji įmonė ECSEL priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. ... 
[Deleguotasis reglamentas dėl viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystėms 
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Or. en

Pakeitimas 65
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
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6 straipsniu, kuriuo atitinkami paskyrimų 
tarnybos įgaliojimai suteikiami 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžiamos 
sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama perduoti šiuos 
įgaliojimus.

6 straipsniu, kuriuo atitinkami paskyrimų 
tarnybos įgaliojimai suteikiami 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžiamos 
sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas 
gali būti sustabdytas. Vykdomajam 
direktoriui leidžiama perduoti šiuos 
įgaliojimus. Per artimiausią valdybos 
posėdį vykdomasis direktorius pateikia 
ataskaitą apie jam perduotų arba jo 
perduotų įgaliojimų vykdymą.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti atsiskaitoma dėl kiekvieno perduoto įgaliojimo vykdymo.

Pakeitimas 66
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtinėmis aplinkybėmis valdyba gali 
nuspręsti laikinai sustabdyti paskyrimų 
institucijos įgaliojimų delegavimą 
vykdomajam direktoriui bei pastarojo 
įvykdytą paskyrimų institucijos įgaliojimų 
subdelegavimą, kad jais naudotųsi pati 
arba deleguotų vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės ECSEL darbuotojui, 
kitam nei vykdomasis direktorius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valdyba turi įgaliojimus paskirti ir pašalinti vykdomąjį direktorių. Jei dėl ypatingų priežasčių 
jis negali vykdyti savo užduočių ir neįmanoma jo įgaliojimų perduoti, valdyba turi paskirti 
naują vykdomąjį direktorių.
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Pakeitimas 67
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtinėmis aplinkybėmis valdyba gali 
nuspręsti laikinai sustabdyti paskyrimų 
tarnybos įgaliojimų suteikimą vykdomajam 
direktoriui bei pastarojo įvykdytą 
įgaliojimų perdavimą ir jais naudotis pati 
arba juos suteikti vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės ECSEL darbuotojui, 
kuris nėra vykdomasis direktorius.

Valdyba gali motyvuotu sprendimu
laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos 
įgaliojimų suteikimą vykdomajam 
direktoriui bei pastarojo įvykdytą 
įgaliojimų perdavimą ir jais naudotis pati 
arba juos suteikti vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės ECSEL darbuotojui, 
kuris nėra vykdomasis direktorius.

Or. fr

Pagrindimas

Valdyba turi turėti galimybę bet kada suteiktus įgaliojimus sustabdyti arba atšaukti be 
būtinybės savo sprendimą pagrįsti išimtinėmis aplinkybėmis.

Pakeitimas 68
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrajai įmonei ECSEL ir jos 
personalui taikomas Protokolas dėl 
Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam 
direktoriui ir jos valdybos nariams
taikomas protokolas dėl Europos Sąjungos 
privilegijų ir imunitetų.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 69
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deliktinės atsakomybės atveju bendroji 
įmonė ECSEL pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai.

2. Deliktinės atsakomybės atveju bendroji 
įmonė ECSEL pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai ir valdybos nariai.

Or. fr

Pakeitimas 70
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kilus ginčams, susijusiems su 
kompensacijomis už žalą, kurią eidami 
savo pareigas padarė bendrosios įmonės 
ECSEL darbuotojai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 71
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame reglamente ar Sąjungos teisėje 
nenumatytiems atvejams taikoma šalies, 
kurioje yra bendrosios įmonės ECSEL 
buveinė, teisė.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 72
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį bendrosios įmonės ECSEL 
vertinimą, kuriame įvertinimas privačių 
narių ir juos sudarančių subjektų bei kitų 
teisinių subjektų dalyvavimo 
netiesioginiuose veiksmuose lygis ir įnašas. 
Šio įvertinimo išvadas ir savo pastabas 
Komisija iki 2018 m. birželio 30 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį bendrosios įmonės ECSEL 
vertinimą, kuriame įvertinimas privačių 
narių ir juos sudarančių subjektų bei kitų 
teisinių subjektų dalyvavimo 
netiesioginiuose veiksmuose lygis ir įnašas. 
Šio įvertinimo išvadas ir savo pastabas 
Komisija ne vėliau kaip 2018 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Tarpinis bendrosios įmonės 
ECSEL vertinimas turi įeiti į tarpinį 
programos „Horizontas 2020“ vertinimą 
ir turi būti parengtas kartu su juo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnio pakeitimus, kuriuose 
JTI aiškiai paminėtos kaip įeinančios ir įtrauktos į tarpinį programos „Horizontas 2020“ 
vertinimą.

Pakeitimas 73
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendrosios įmonės ECSEL biudžetas 
gali būti peržiūrėtas vykdant laikotarpio 
vidurio peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo tarpinio vertinimo rezultato ir tinkamai atsižvelgiant į visus kitus 
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reikšmingus veiksnius, bendrosios įmonės ECSEL pagrindiniame teisės akte reikėtų numatyti 
galimybę pritaikyti bendrosios įmonės ECSEL biudžetą. Paprastai tokią JTI biudžeto 
peržiūros galimybę atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą reikėtų įtraukti į atitinkamus kitų 
bendrųjų įmonių pagrindinius teisės aktus.

Pakeitimas 74
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Europos Parlamentas, atlikęs 
patikrinimą, Tarybai rekomendavus, iki 
n+2 m. gegužės 15 d. priima sprendimą 
dėl bendrosios įmonės n metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo. Administracinė 
valdyba bendrosios įmonės ECSEL 
finansinėse taisyklėse nustato tvarką, 
kuria būtina vadovautis tvirtinant 
biudžeto įvykdymą, atsižvelgdama į 
ypatumus, atsirandančius dėl bendrosios 
įmonės, kaip viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, pobūdžio, ir visų pirma 
privačiojo sektoriaus įnašo į jos biudžetą.

Or. de

Pakeitimas 75
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimą, 
susijusį su Sąjungos įnašu į bendrąją 
įmonę ECSEL, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, iki n+2 metų gegužės 15 d. 
suteikia Europos Parlamentas pagal 
procedūrą, kuri atitinka SESV 319 ir 
Reglamento 966/2012 (ES/Euratomas) 
164–165 straipsniuose nurodytą 
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procedūrą ir kuri nustatyta bendrosios 
įmonės ECSEL finansinėse taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 76
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 77
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per du mėnesius nuo kiekvienų 
finansinių metų pabaigos vykdomasis 
direktorius Audito Rūmams pateikia 
praėjusių metų finansinių ataskaitų 
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rinkinį ir balansą. Audito Rūmai auditą 
atlieka tikrindami dokumentus ir vietoje.

Or. de

Pakeitimas 78
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti proceso patikimumą svarbu, kad atsisakius patvirtinti biudžeto įvykdymą, 
valdybai būtų pateiktas sprendimas dėl vykdomojo direktoriaus. Tai nėra atšaukimo iš 
pareigų procedūra, o tik vykdomojo direktoriaus pareiga pateikti prašymą dėl atsistatydinimo 
valdybai, kuri spręs dėl tolimesnių veiksmų.

Pakeitimas 79
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 80
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba gali 
patvirtinti praktines Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones.

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba gali 
patvirtinti praktines Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones, 
nesukurdama administracinės naštos 
tiems, kas bando pasinaudoti Reglamente 
suteiktomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 81
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės ECSEL 
finansuojamiems veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės]. Laikantis to reglamento, 
bendroji įmonė ECSEL laikoma
finansuojančiąja įstaiga ir teikia finansinę 
paramą netiesioginiams veiksmams, kaip 
nurodyta įstatų 1 punkto a papunktyje.

Bendrosios įmonės ECSEL 
finansuojamiems netiesioginiams
veiksmams taikomas Reglamentas (ES) 
Nr. ... [„Horizonto 2020“ dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės] ir jo įgyvendinimui 
svarbūs Komisijos sprendimai. Laikantis 
to reglamento, bendroji įmonė ECSEL 
laikoma finansuojančiąja įstaiga ir teikia 
finansinę paramą netiesioginiams 
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veiksmams, kaip nurodyta įstatų 1 punkto 
a eilutėje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad turi būti taikomos ne tik dalyvavimo taisyklės, bet ir 
susiję įgyvendinimo dokumentai, pvz., pateikimo, vertinimo, atrankos, skyrimo ir 
persvarstymo procedūrų taisyklės. Pagal dalyvavimo taisyklių 1 straipsnio 1 dalį jos taikomos 
tik netiesioginiams veiksmams.

Pakeitimas 82
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į specialius bendrosios 
įmonės ECSEL veiklos poreikius, 
bendrosios įmonės ECSEL darbo planai 
gali nukrypti nuo programos „Horizontas 
2020“ dalyvavimo taisyklių tiek, kiek toks 
nukrypimas yra būtinas valstybių narių 
dalyvavimui bendrosios įmonės sąrankoje. 
Tačiau tokių atvejų turi būti kiek 
įmanoma mažiau. Nukrypimai nuo 
taisyklių dėl dalyvavimo turi neturėti 
neigiamo poveikio universitetų, ne pelno 
mokslinių tyrimų organizacijų arba MVĮ 
dalyvavimui, ir negali prieštarauti 
programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo 
taisyklėse įtvirtintam bendram sąžiningo 
ir vienodo elgesio principui.

Or. en

Pakeitimas 83
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal skaidrumo ir nediskriminavimo 
principą, nustatytą Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 
dalyje ir 128 straipsnio 1 dalyje bei šio 
reglamento 16 straipsnyje, bendrosios 
įmonės ECSEL kvietimai teikti paraiškas 
skelbiami internetiniame programos
„Horizontas 2020“ dalyvių portale.

Or. en

Pagrindimas

Per trišales derybas dėl programos „Horizontas 2020“, institucijos susitarė remti didesnį 
visų pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamų kvietimų teikti paraiškas suderinimą. 
Šiuo tikslu Komisija pažadėjo remti JTI organizuojamų kvietimų teikti paraiškas skelbimą 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale. Visos institucijos sutiko laikytis šio metodo. 
Šiuo pakeitimu siekiama savanorišką įsipareigojimą paversti teisiniu reikalavimu, kad būtų 
užtikrintas paprastas ir prieinamas informacijos pateikimas pareiškėjams.

Pakeitimas 84
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Visi pagal Reglamentus (EB) 
Nr. 72/2008 ir (EB) Nr. 74/2008 
nepanaudoti asignavimai perduodami 
bendrajai įmonei ECSEL. Bet kokios 
sumos, kurias asociacijos AENEAS ir 
ARTEMISIA turėjo įnešti 2008–2013 m. 
bendrųjų įmonių ENIAC ir ARTEMIS 
administraciniams asignavimams, 
vadovaujantis su Komisija suderinta 
tvarka pervedamos bendrajai įmonei 
ECSEL.

10. Tik būtini asignavimai, kurių reikia 
administracinėms išlaidoms, 
atsirandančioms ENIAC ir ARTEMIS 
paskelbus kvietimus teikti paraiškas, 
padengti perkeliami iš nepanaudotų 
asignavimų pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 72/2008 ir 74/2008.

Or. en
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Pakeitimas 85
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies pirmos pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) skelbti informaciją apie projektus, 
įskaitant bendrą kiekvieno projekto sumą 
bei dalyvių pavadinimus;

Or. ro

Pakeitimas 86
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pritarimo raštu patvirtinusi, kad priima 
šiuos įstatus, [pagal Prancūzijos teisę 
registruota asociacija AENEAS 
(registracijos Nr. 20070039), kurios 
registruotoji būstinė yra Paryžiuje 
(Prancūzija); pagal Nyderlandų teisę 
registruota asociacija ARTEMISIA 
(registracijos Nr. 17201341), kurios 
registruotoji būstinė yra Eindhovene 
(Nyderlandai); pagal … teisę registruota 
asociacija EPoSS (registracijos Nr. …), 
kurios registruotoji būstinė yra. (…)].

c) už jos valdymą atsakingos įstaigos
sprendimu patvirtinusi, kad priima šiuos 
įstatus, [pagal Prancūzijos teisę registruota 
asociacija AENEAS (registracijos 
Nr. 20070039), kurios registruotoji būstinė 
yra Paryžiuje (Prancūzija); pagal 
Nyderlandų teisę registruota asociacija 
ARTEMISIA (registracijos Nr. 17201341), 
kurios registruotoji būstinė yra Eindhovene 
(Nyderlandai); pagal … teisę registruota 
asociacija EPoSS (registracijos Nr. …), 
kurios registruotoji būstinė yra. (…)].

Or. fr

Pakeitimas 87
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visos paraiškos dėl narystės bendrojoje 
įmonėje ECSEL pagal 2 dalies nuostatas 
teikiamos valdybai. Ji paraišką vertina 
atsižvelgdama į paraiškos teikėjo reikšmę 
ir galimą pridėtinę vertę siekiant 
bendrosios įmonės ECSEL tikslų. Tai 
įvertinusi, ji priima sprendimą dėl 
paraiškos.

3. Visos paraiškos dėl narystės bendrojoje 
įmonėje ECSEL pagal 2 dalies nuostatas 
teikiamos valdybai. Valdyba įvertina 
paraišką atsižvelgdama į ją pateikusio 
subjekto reikšmę ir potencialią pridėtinę 
vertę siekiant bendrosios įmonės ECSEL 
tikslų. Tai įvertinusi, ji priima sprendimą 
dėl paraiškos ir pateikia pareiškėjui 
pagrįstą sprendimą, jei paraiška 
atmetama.

Or. en

Pakeitimas 88
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visos paraiškos dėl narystės bendrojoje 
įmonėje ECSEL pagal 2 dalies nuostatas 
teikiamos valdybai. Valdyba įvertina 
paraišką atsižvelgdama į ją pateikusio 
subjekto reikšmę ir potencialią pridėtinę 
vertę siekiant bendrosios įmonės ECSEL 
tikslų. Tada ji priima sprendimą dėl 
paraiškos.

3. Visos paraiškos dėl narystės bendrojoje 
įmonėje ECSEL pagal 2 dalies nuostatas 
teikiamos valdybai. Valdyba įvertina 
paraišką atsižvelgdama į ją pateikusio 
subjekto reikšmę ir potencialią pridėtinę 
vertę siekiant bendrosios įmonės ECSEL 
tikslų. Tada ji priima sprendimą dėl 
paraiškos ir apie savo sprendimą 
nedelsiant praneša Komisijai, kuri, jeigu 
sprendimas dėl paraiškos būna teigiamas, 
turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl 
narystės, išskyrus atvejus, kai kalbama 
apie Sąjungos valstybę narę.

Or. fr

Pakeitimas 89
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi bendrosios įmonės ECSEL nariai 
gali nutraukti savo narystę. Toks narystės 
nutraukimas įsigalioja ir yra neatšaukiamas 
praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo 
kitiems nariams. Nuo to momento buvę 
nariai atleidžiami nuo visų įsipareigojimų, 
išskyrus tuos, kuriuos bendroji įmonė 
ECSEL patvirtino ar prisiėmė iki 
pranešimo apie narystės nutraukimą.

4. Visi bendrosios įmonės ECSEL nariai 
gali nutraukti savo narystę. Toks narystės 
nutraukimas įsigalioja ir yra neatšaukiamas 
praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo 
kitiems nariams. Nuo to momento buvę 
nariai atleidžiami nuo visų įsipareigojimų, 
išskyrus tuos, kuriuos bendroji įmonė 
ECSEL patvirtino ar prisiėmė iki 
pranešimo apie narystės nutraukimą. 
Narystės nutraukimo atveju atidaroma 
sąskaita, siekiant išspręsti finansinių 
įsipareigojimų tarp narystę nutraukiančio 
nario ir bendrosios įmonės ECSEL 
klausimus.

Or. fr

Pakeitimas 90
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė bendrojoje įmonėje ECSEL negali 
būti perduota trečiajai šaliai.

5. Negavus išankstinio valdybos pritarimo 
narystė bendrojoje įmonėje ECSEL negali 
būti perduota trečiajai šaliai. Apie šį 
pritarimą pranešama Komisijai, kuri turi
teisę pareikšti prieštaravimą.

Or. fr

Pakeitimas 91
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mokslinis komitetas.

Or. en

Pakeitimas 92
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 6 dalies 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdyba priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Valdyba priima ir viešai skelbia savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 93
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 7 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina nuolatinį 
programos „Horizontas 2020“ ir 
bendrosios įmonės ECSEL veiklos 
koordinavimą, reguliariai nustatydama 
galimą papildomumą ir sinergiją, 
įskaitant pageidautinas sutaptis, ir 
įgyvendindama oficialų koordinavimo 
procesą, kad pagal bendrąją programą ir 
bendrosios įmonės ECSEL veiklą būtų 
nustatyti optimalūs bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų prioritetai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai koordinuoti pagal bendrąją programą atliekamų mokslinių tyrimų veiklą ir 
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pagal JTI atliekamą veiklą, įskaitant pageidautinų sutapčių valdymą, reikalingą sinergiją ir 
papildomumą. Aišku, kad šią užduotį galėtų geriausiai atlikti Komisija, kurios vaidmuo 
valdant JTI (1/3 balsų) turėtų suteikti jai pakankamų priemonių tai padaryti.

Pakeitimas 94
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 7 dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 3 punkto 3 dalį vertinti, priimti 
arba atmesti naujos narystės paraiškas;

a) pagal 3 punkto 3 dalį vertinti, priimti 
arba atmesti privačių subjektų naujos 
narystės paraiškas; naujų narių priėmimo 
taisyklės turėtų būti viešos ir skaidrios, 
nesudaryti nepagrįstų kliūčių, o bet koks 
atsisakymas priimti turėtų būti raštu 
aiškiai pagrįstas ir pateiktas kandidatui 
bei valdžios institucijų tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybė narė nori prisijungti, tai turi vykti automatiškai ir turi nepriklausyti nuo valdybos 
sprendimo.

Pakeitimas 95
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 7 dalies 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paskirti ir atleisti vykdomąjį direktorių, 
pratęsti jo kadencijos trukmę, teikti jam 
gaires ir stebėti jo darbo rezultatus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pakeitimas 96
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas 7 dalies 2 punkto r a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 97
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 8 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo 
taikydama atvirą ir skaidrią atrankos 
procedūrą. Prireikus Komisija į atrankos 
procedūrą įtraukia kitų bendrosios įmonės 
ECSEL narių atstovus.

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo 
taikydama atvirą ir skaidrią atrankos 
procedūrą. Prireikus Komisija į atrankos 
procedūrą įtraukia kitų bendrosios įmonės 
ECSEL narių atstovus. Europos 
Parlamentas turi teisę pateikti 
prieštaravimą.

Or. fr

Pakeitimas 98
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 8 dalies 1 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma tinkamas atstovavimas kitiems 
bendrosios įmonės ECSEL nariams 
užtikrinamas atrankos procedūros 
pirminiame etape. Šiuo tikslu ECSEL 
valstybės narės ir privatūs nariai valdybos 
vardu bendru sutarimu skiria atstovą ir 
stebėtoją.

Visų pirma kitiems bendrosios įmonės 
ECSEL nariams tinkamas atstovavimas 
užtikrinamas atrankos procedūros pirminės 
atrankos etape. Šiuo tikslu ECSEL 
valstybės narės ir privatūs nariai valdybos 
vardu bendru sutarimu skiria atstovą ir 
stebėtoją. Per visą atrankos procedūrą turi 
būti laikomasi lyčių lygybės principo.

Or. en

Pakeitimas 99
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 9 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykdomasis direktorius visų pirma 
nepriklausomai atlieka tokias užduotis:

4. Vykdomasis direktorius visų pirma 
atlieka tokias užduotis:

Or. fr

Pakeitimas 100
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 9 dalies 4 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia valdybai tvirtinti metines 
sąskaitas;

d) suderina metines ataskaitas ir teikia jas
valdybai tvirtinti;

Or. fr

Pakeitimas 101
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 9 dalies 4 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) bendradarbiaujant su bendrosios 
įmonės ECSEL ryšių skyriumi parengti 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos 
pažangos metinę ataskaitą;

Or. en

Pagrindimas

Patartina reguliariai skleisti daugiau ir lengviau prieinamos informacijos apie JTI pažangą ir 
veiklos rezultatus, kad JTI būtų labiau matoma ir plačioji visuomenė būtų informuojama apie 
jos laimėjimus.

Pakeitimas 102
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 9 dalies 4 punkto m a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) deramu laiku vykdyti visas 
rekomendacijas, pateiktas po bendrosios 
įmonės ECSEL tarpinio įvertinimo arba 
bet kokio kito susijusio ECSEL veiklos 
vertinimo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pakankamą oficialiai numatytų vertinimų poveikį ir pagerinti bendrosios 
įmonės kokybės valdymą, vykdomasis direktorius turėtų būti atsakingas už visų atitinkamų 
rekomendacijų įgyvendinimą.

Pakeitimas 103
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 9 dalies 4 punkto m a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 104
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 11 dalies 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdžios institucijų taryba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

Valdžios institucijų taryba priima ir viešai 
skelbia savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 105
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 12 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tikslingumo įtraukti atitinkamą 
mokslinių tyrimų prioritetą, kurį 
įgyvendina bendroji įmonė ECSEL, į 
įprastus kvietimus teikti pasiūlymus pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“, 
siekiant užtikrinti naujas sąsajas su 
strateginės svarbos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla;

Or. en
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Pakeitimas 106
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 14 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Privačių narių taryba priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

4. Privačių narių taryba priima ir viešai 
skelbia savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 107
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 15 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a. Mokslinis komitetas
1. Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau 
kaip 14 nariai, paskirti vienų metų 
laikotarpiui; jie gali būti paskirti dar 
kartą. Jis vieniems metams renka 
pirmininką iš savo narių. Pirmininkas 
gali lankytis ir dalyvauti valdybos 
posėdžiuose. Ribotam laikui gali būti 
paskirti papildomi ekspertai, jei to reikia 
konkrečioms ad hoc užduotims atlikti.
2. Mokslinio komiteto nariai derama 
pusiausvyra atstovauja nepriklausomus 
mokslo ir susijusių daugiadalykių sričių 
ekspertus. Visi mokslinio komiteto nariai 
kartu turi reikiamos mokslinės 
kompetencijos ir techninės srities žinių, 
būtinų teikiant moksliškai pagrįstas 
strategines rekomendacijas bendrajai 
įmonei ECSEL.
3. Valdyba nustato konkrečius mokslinio 
komiteto narių sudėties kriterijus bei 
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atrankos tvarką ir paskiria jo narius.
4. Mokslinis komitetas atlieka šias 
užduotis:
a) pataria dėl mokslo prioritetų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti metiniuose darbo 
planuose;
b) pataria dėl mokslo laimėjimų, aprašytų 
metinėje veiklos ataskaitoje.
Į mokslinio komiteto patarimus deramai 
atsižvelgiama.
5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip du kartus per metus. 
Posėdžius sušaukia jos pirmininkas.
6. Mokslinis komitetas gali, pirmininkui 
sutikus, į posėdžius kviesti kitus asmenis.
7. Mokslinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 108
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 16 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL 
administracinės išlaidos neviršija 
39 420 000 EUR ir yra padengiamos iš 
finansinių įnašų, nurodytų 3 straipsnio 1 
dalyje (Sąjungos įnašas – ne daugiau kaip 
15 255 000 EUR), 4 straipsnio 2 dalyje 
(privačių narių įnašas – ne daugiau kaip 
19 710 000 EUR) ir 19 straipsnio 2 dalyje 
(vadovaujantis Reglamentais (EB) Nr. 
72/2008 ir (EB) Nr. 74/2008 pradėtiems 
veiksmams užbaigti). Jei administracinėms 
išlaidoms padengti skirto įnašo dalis 
nepanaudojama, ji gali būti panaudota 
bendrosios įmonės ECSEL veiklos 
išlaidoms padengti.

2. Bendrosios įmonės ECSEL 
administracinės išlaidos padengiamos:
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a) iš finansinių įnašų, nurodytų 3 straipsnio 
1 dalyje (Sąjungos įnašas – ne daugiau kaip 
15 255 000 EUR),

b) 4 straipsnio 2 dalyje (privačių narių 
įnašas – ne daugiau kaip 19 710 000 EUR) 
arba 1 proc. bendros visų projektų išlaidų 
sumos, pagal tai, kuri suma didesnė, bet 
ne daugiau kaip 48 mln. EUR,
c) ir 19 straipsnio 2 dalyje (vadovaujantis 
Reglamentais (EB) Nr. 72/2008 ir (EB) Nr. 
74/2008 pradėtiems veiksmams užbaigti).

Jei dalis įnašo administracinėms išlaidoms 
padengti nepanaudojama, ji gali būti 
panaudota bendrosios įmonės ECSEL 
veiklos išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 109
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 19 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kuris nors bendrosios įmonės 
ECSEL narys nevykdo įsipareigojimų dėl
sutarto finansinio įnašo, vykdomasis 
direktorius tai pažymi raštu ir nustato 
pagrįstą laikotarpį, per kurį tokie 
įsipareigojimai turi būti įvykdyti. Jeigu 
per nustatytą laikotarpį įsipareigojimai 
nėra įvykdomi, vykdomasis direktorius 
sušaukia valdybos posėdį, kuriame 
sprendžiama, ar įsipareigojimų 
nevykdančio nario narystė turėtų būti 
panaikinta, ar reikėtų imtis kokių nors 
kitų priemonių, kol jis įvykdys 
įsipareigojimus. Pirmiausia jį išklausiusi 
ir pasiūliusi pasinaudoti trūkumų 
pašalinimo tvarka valdyba gali sustabdyti 
savo įsipareigojimų nevykdančio nario 
naudojimąsi balso teise.
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Or. fr

Pakeitimas 110
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendroji įmonė ECSEL teikia metinę 
ataskaitą Komisijai pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį.

3. Bendroji įmonė ECSEL teikia metinę 
ataskaitą Komisijai ir biudžeto valdymo 
institucijoms.

Per du mėnesius po kiekvienų finansinių 
metų pabaigos vykdomasis direktorius 
Audito Rūmams pateikia ankstesnių metų 
metines sąskaitas ir balansą. Audito 
Rūmai gali vykdyti patikrinimus, taip pat 
ir patikras vietoje.

Or. en

Pakeitimas 111
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitas 
tikrina Audito Rūmai pagal Sutarties 287 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 112
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitas 
tikrina Audito Rūmai

Or. en

Pakeitimas 113
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitas 
tikrina nepriklausoma audito įstaiga, kaip 
nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

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

Or. fr

Pakeitimas 114
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų 
Audito Rūmai netikrina. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 115
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų 
Audito Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų 
Audito Rūmai netikrina.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 117
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina.

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitas 
tikrina Audito Rūmai.

Or. en

Pakeitimas 118
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 22 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Audito Rūmai rengia specialią metinę 
ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL.

Or. en

Pakeitimas 119
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 25 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba gali
priimti savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti bendrosios įmonės ECSEL narių 
atstovų valdyboje arba valdžios institucijų 
taryboje interesų konfliktų.

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba 
priima savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti bendrosios įmonės ECSEL narių 
atstovų valdyboje arba valdžios institucijų 
taryboje interesų konfliktų.

Or. en

Pakeitimas 120
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 25 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba gali
priimti savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti bendrosios įmonės ECSEL narių 
atstovų valdyboje arba valdžios institucijų 

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba 
priima savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti bendrosios įmonės ECSEL narių 
atstovų valdyboje arba valdžios institucijų 
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taryboje interesų konfliktų. taryboje interesų konfliktų.

Or. en

Pakeitimas 121
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 25 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba gali 
priimti savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti bendrosios įmonės ECSEL narių 
atstovų valdyboje arba valdžios institucijų 
taryboje interesų konfliktų.

2. Bendrosios įmonės ECSEL valdyba 
priima savo nariams, organams ir 
darbuotojams taikomas interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles. Tose 
taisyklėse yra nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti bendrosios įmonės ECSEL narių 
atstovų valdyboje arba valdžios institucijų 
taryboje interesų konfliktų.

Or. fr

Pakeitimas 122
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 26 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likviduojant bendrąją įmonę ECSEL, 
jos turtas naudojamas jos įsipareigojimams 
įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms 
išlaidoms padengti. Perteklius 
paskirstomas likvidavimo metu esantiems 
nariams proporcingai pagal jų finansinį 
įnašą į bendrąją įmonę ECSEL. Sąjungai 
paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos 
biudžetą.

4. Likviduojant bendrąją įmonę ECSEL, 
jos turtas naudojamas jos įsipareigojimams 
įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms 
išlaidoms padengti. Perteklius 
paskirstomas likvidavimo metu esantiems 
nariams proporcingai pagal jų finansinį 
įnašą į bendrąją įmonę ECSEL. Sąjungai 
paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos 
biudžeto specialiąją bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ vykdymo programą.

Or. fr



AM\1012281LT.doc 53/53 PE524.773v01-00

LT


