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Poprawka 25
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek 
Komisji;

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

Or. fr

Poprawka 26
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 4

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 27
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rozporządzenie (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[...] 2013 r. ustanawiające „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)18 ma na celu wywarcie większego 

(4) Rozporządzenie (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[...] 2013 r. ustanawiające „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)18 ma na celu wywarcie większego 
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wpływu na badania i innowacje dzięki 
połączeniu programu ramowego „Horyzont 
2020” i środków sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów Unii w zakresie konkurencyjności 
oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom 
społecznym. Udział Unii w takich 
partnerstwach może przybrać formę 
wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa tworzone na podstawie 
art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z decyzją nr 
1982/2006/WE.

wpływu na badania i innowacje dzięki 
połączeniu programu ramowego „Horyzont 
2020” i środków sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów Unii w zakresie konkurencyjności, 
pozyskiwania inwestycji sektora 
prywatnego oraz pomóc w stawieniu czoła 
wyzwaniom społecznym. Partnerstwa te 
powinny opierać się na długoterminowym 
zobowiązaniu, obejmującym wyważony 
wkład wszystkich partnerów, powinny one 
być rozliczane z realizacji swoich celów i 
dostosowane do unijnych celów 
strategicznych w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi 
partnerstwami i ich funkcjonowanie 
powinno przebiegać w sposób otwarty, 
przejrzysty, skuteczny i wydajny, a także 
powinno umożliwić uczestnictwo 
szerokiemu spektrum zainteresowanych 
podmiotów prowadzących działalność w 
poszczególnych dziedzinach. Udział Unii 
w takich partnerstwach może przybrać 
formę wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa tworzone na podstawie 
art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z decyzją nr 
1982/2006/WE. 

__________________ __________________
18 Dz.U. [PR H2020]. 18 Dz.U. [PR H2020].

Or. en

Uzasadnienie

W tym uzupełnieniu położono nacisk na istotne zasady uzgodnione podczas negocjacji 
w sprawie programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do wspólnych inicjatyw 
technologicznych i ich rezultatów.

Poprawka 28
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją (UE) nr [...]/2013 
Rady z dnia [...] 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020)19 należy zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr [...]/2013.
Priorytet zakładający osiągnięcie wiodącej 
pozycji w przemyśle wymaga 
skoncentrowania się na dwóch określonych 
kierunkach działań z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych: „mikro- i 
nanoelektronice” oraz „nowej generacji 
podzespołów i układów, inżynierii 
zaawansowanych i inteligentnych 
podzespołów i systemów wbudowanych”. 
Obszary systemów wbudowanych 
(ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) 
powinny zostać połączone w ramach jednej 
inicjatywy.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
…/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … 2013 r. ustanawiającym 
program „Horyzont 2020” oraz decyzją 
(UE) nr [...]/2013 Rady z dnia [...] 2013 r. 
ustanawiającą program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)19

należy zapewnić dalsze wsparcie na rzecz 
wspólnych przedsiębiorstw utworzonych 
na podstawie decyzji nr 1982/2006/WE na 
warunkach określonych w decyzji (UE) nr 
[...]/2013. Priorytet zakładający osiągnięcie 
wiodącej pozycji w przemyśle wymaga 
skoncentrowania się na dwóch określonych 
kierunkach działań z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych: „mikro- i 
nanoelektronice” oraz „nowej generacji 
podzespołów i układów, inżynierii 
zaawansowanych i inteligentnych 
podzespołów i systemów wbudowanych”. 
Obszary systemów wbudowanych 
(ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) 
powinny zostać połączone w ramach jednej 
inicjatywy. 

__________________ __________________
19 Dz.U. [PR H2020]. 19 Dz.U. [PR H2020].

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 29
Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją (UE) nr [...]/2013 
Rady z dnia [...] 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020)19 należy zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr [...]/2013.
Priorytet zakładający osiągnięcie wiodącej 
pozycji w przemyśle wymaga 
skoncentrowania się na dwóch określonych 
kierunkach działań z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych: „mikro- i 
nanoelektronice” oraz „nowej generacji 
podzespołów i układów, inżynierii 
zaawansowanych i inteligentnych 
podzespołów i systemów wbudowanych”. 
Obszary systemów wbudowanych 
(ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) 
powinny zostać połączone w ramach jednej 
inicjatywy.

(5) Zgodnie z programem ramowym 
„Horyzont 2020” oraz decyzją (UE) nr 
[...]/2013 Rady z dnia [...] 2013 r. można 
zapewnić dalsze wsparcie na rzecz 
wspólnych przedsiębiorstw utworzonych 
na warunkach określonych w programie
ramowym „Horyzont 2020”, w 
szczególności w jego art. 25, oraz przy 
pełnym poszanowaniu ogólnych zasad 
wprowadzonych w programie ramowym 
„Horyzont 2020”, w szczególności zasad 
dotyczących równości płci i otwartego 
dostępu do publikacji. Priorytet 
zakładający osiągnięcie wiodącej pozycji 
w przemyśle wymaga skoncentrowania się 
na dwóch określonych kierunkach działań 
z zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych: „mikro- i 
nanoelektronice” oraz „nowej generacji 
podzespołów i układów, inżynierii 
zaawansowanych i inteligentnych 
podzespołów i systemów wbudowanych”. 
Obszary systemów wbudowanych 
(ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) 
powinny zostać połączone w ramach jednej 
inicjatywy.

__________________ __________________
19 Dz.U. [PR H2020]. 19 Dz.U. [PR H2020].

Or. en

Poprawka 30
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Bez uszczerbku dla przeprowadzenia 
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oceny okresowej, o której mowa w art. 11 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oraz 
zgodnie z art. 32 programu ramowego
„Horyzont 2020” wspólne inicjatywy 
technologiczne, jako szczególny 
instrument finansowania, powinny 
podlegać gruntownej ocenie okresowej, 
obejmującej w szczególności analizę ich 
otwartości, przejrzystości, skuteczności i 
wydajności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie z art. 32 rozporządzenia ramowego w sprawie programu
„Horyzont 2020”.

Poprawka 31
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zrealizować przyjęte cele, 
wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno 
zapewniać wsparcie finansowe głównie w 
formie dotacji dla uczestników, 
przyznawanych w oparciu o przejrzyste i 
konkurencyjne zaproszenia do składania 
wniosków. Wsparcie finansowe tego 
rodzaju musi być ukierunkowane na 
udowodnione niedoskonałości rynku, które 
uniemożliwiają rozwój przedmiotowego 
programu, i musi działać zachęcająco, aby 
zmienić zachowanie odbiorcy. 

(19) Aby zrealizować przyjęte cele, 
wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powinno 
zapewniać wsparcie finansowe głównie w 
formie dotacji dla uczestników, 
przyznawanych w oparciu o przejrzyste i 
konkurencyjne zaproszenia do składania 
wniosków, biorąc pod uwagę zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, aby ułatwić 
dostęp do pomocy finansowej. Wsparcie 
finansowe tego rodzaju musi być 
ukierunkowane na udowodnione 
niedoskonałości rynku, które 
uniemożliwiają rozwój przedmiotowego 
programu, i musi działać zachęcająco, aby 
zmienić zachowanie odbiorcy. 

Or. en
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Poprawka 32
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Unijny wkład finansowy powinien być 
zarządzany zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami oraz odnośnymi 
zasadami dotyczącymi zarządzania 
pośredniego określonymi w 
rozporządzeniu (EU, Euratom) nr 
966/2012 i w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 
z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
zasad stosowania rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/201226.

(22) Unijny wkład finansowy powinien być 
zarządzany zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami oraz odnośnymi 
zasadami dotyczącymi zarządzania 
pośredniego określonymi w art. 60 ust. 1–
4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 i w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 
z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
zasad stosowania rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/201226.

__________________ __________________
26 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1. 26 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 33
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL jak uprawnienia, jakie przysługują 
mu w odniesieniu do Komisji.

(25) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien posiadać takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL jak uprawnienia wykonywane w 
stosunku do Komisji. Dotyczy to również 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i Parlamentu 
Europejskiego.

Or. fr
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Poprawka 34
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, co jest uzasadnione 
potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli.

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 

skreślony
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art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, co jest uzasadnione 
potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli.

Or. de

Poprawka 36
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, co jest uzasadnione 
potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy rachunki wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL powinny podlegać 
kontroli Trybunału Obrachunkowego, aby zapewnić bezpośredni wgląd w działalność tej 
wspólnej inicjatywy technologicznej.

Poprawka 37
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, co jest uzasadnione 
potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli.

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Niezależnie od tej opinii, 
która nie stanowi audytu, rachunki 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
powinny podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla tego, aby rachunki wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL nie 
podlegały kontroli Trybunału Obrachunkowego. Nawet jeżeli opinia wydawana jest przez 
niezależny organ, nie stanowi ona kontroli dającej stronom trzecim, np. UE i Parlamentowi 
Europejskiemu, pewności, iż sprawozdania finansowe przedstawiają rzeczywistą sytuację 
przedsiębiorstwa oraz że transakcje leżące u ich podstaw są legalne i prawidłowe.
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Poprawka 38
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Bez uszczerbku dla przeprowadzenia 
oceny okresowej, o której mowa w art. 11 
niniejszego rozporządzenia, oraz zgodnie z 
art. 26 rozporządzenia ustanawiającego 
program „Horyzont 2020” wspólne 
inicjatywy technologiczne, jako szczególny 
instrument finansowania programu 
„Horyzont 2020”, powinny podlegać 
gruntownej ocenie okresowej, 
obejmującej między innymi analizę ich 
otwartości, przejrzystości i wydajności. 

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie to jest potrzebne do uwzględnienia ostatecznych wyników negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020”. Odzwierciedla ono również inny istotny aspekt, który 
Parlamentowi udało się włączyć do art. 26 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 
2020”.

Poprawka 39
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
powinno działać w sposób przejrzysty, 
przekazując wszelkie istotne dostępne 
informacje właściwym organom oraz w 
odpowiedni sposób promując swoje 
działania.

Or. en
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Poprawka 40
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i 
ARTEMIS utworzono na okres do dnia 31 
grudnia 2017 r. Przejście od wspólnych 
przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
powinno zostać dostosowane i 
zsynchronizowane z przejściem od 
siódmego programu ramowego do
programu ramowego „Horyzont 2020” w 
celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania dostępnych środków na 
badania. Ze względu na pewność prawa i 
przejrzystość należy zatem uchylić 
rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 i 
74/2008 i ustanowić przepisy przejściowe,

(28) Wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i 
ARTEMIS utworzono na okres do dnia 31 
grudnia 2017 r. Przejście od wspólnych 
przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
powinno zostać dostosowane i 
zsynchronizowane z przejściem od 
siódmego programu ramowego do 
programu ramowego „Horyzont 2020” w 
celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania dostępnych środków na 
badania, przy czym należy unikać 
modyfikowania zasad dotyczących ENIAC 
i ARTEMIS z jednej strony, a z drugiej 
strony – ECSEL, oraz ingerowania w nie. 
Ze względu na pewność prawa i 
przejrzystość należy zatem uchylić 
rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 i 
74/2008 i ustanowić przepisy przejściowe, 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w odniesieniu do pozostałych działań, które mają zostać 
przeprowadzone w ramach ENIAC lub ARTEMIS, należy zastosować „stare” zasady 
dotyczące odpowiednio ENIAC lub ARTEMIS, podczas gdy działania w ramach ECSEL mają 
być prowadzone zgodnie z „nowymi” zasadami. Chociaż jest to już wystarczająco uciążliwe, 
w latach 2014–2017 nie należy modyfikować tych trzech zbiorów zasad ani w nie ingerować. 

Poprawka 41
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja europejskiego systemu 
finansowania badań i innowacji, w 
odniesieniu do wspólnych przedsiębiorstw 
należy unikać wprowadzania zbiorów 
zasad różnych od tych, jakie obowiązują 
dla programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 42
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja systemu finansowania 
badań i innowacji na szczeblu 
europejskim, czas trwania wszystkich 
partnerstw publiczno-prywatnych 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy dostosować do 
czasu trwania programu ramowego, aby w 
przyszłości uniknąć równoległego 
funkcjonowania różnych zbiorów zasad i 
związanych z tym dodatkowych obciążeń
administracyjnych dla uczestników i 
organów Unii,

Or. en

Poprawka 43
Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Aby pomóc zlikwidować przepaść 
badawczą i innowacyjną w Europie, 
należy rozwijać komplementarność i ścisłe 
możliwości synergii z funduszami 
strukturalnymi. W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność 
między tymi dwoma instrumentami. 
Wspierane będzie finansowanie 
skumulowane lub łączone. W tym 
kontekście działania będą służyć pełnemu 
wykorzystaniu potencjału zbioru talentów 
w Europie, optymalizując tym samym 
wpływ gospodarczy i społeczny badań i 
innowacji, i będą mieć odrębny, lecz 
komplementarny charakter w stosunku do 
strategii politycznych i działań funduszy 
polityki spójności.

Or. en

Poprawka 44
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Mając na uwadze znaczenie 
podstawowych badań w tworzeniu 
przełomowych koncepcji umożliwiających 
przyszłe innowacje, oprócz działań 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL i 
równolegle z nimi w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy wydawać 
zaproszenia do składania wniosków 
dotyczących wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i nanotechnologii, co 
dotyczy zwłaszcza badań na poziomach 
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gotowości technologicznej 1–4,

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programu „Horyzont 2020” działania badawczo-
rozwojowe objęte wspólnymi inicjatywami technologicznymi powinny także zostać 
uwzględnione w regularnych zaproszeniach do składania wniosków w ramach programów 
prac dotyczących programu „Horyzont 2020”. W odniesieniu do ECSEL wspólne projekty 
badawcze należy prowadzić równolegle z działaniami ECSEL na niższych poziomach 
gotowości technologicznej, aby w większym stopniu umożliwić udział uniwersytetów i MŚP w 
finansowanych przez UE badaniach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i 
nanotechnologii oraz aby zapewnić właściwą równowagę pomiędzy niższymi i wyższymi 
poziomami gotowości technologicznej, stworzyć warunki sprzyjające konkurencyjności 
badawczej oraz pobudzić przyszłe innowacje.

Poprawka 45
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28c) Należy wdrażać środki służące 
promowaniu udziału MŚP, uniwersytetów 
i ośrodków badawczych. W tym kontekście 
należy zidentyfikować przeszkody 
utrudniające nowym podmiotom udział w 
programie i zlikwidować je.

Or. en

Poprawka 46
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28c) Biorąc należycie pod uwagę 
zamierzone efekty synergii programu 
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„Horyzont 2020” i funduszy 
strukturalnych, a także odpowiednie 
krajowe i regionalne programy 
finansowania badań i rozwoju, regiony w 
całej Unii należy zachęcić do aktywnej 
pomocy w realizacji działań wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL, np. poprzez 
wspieranie istotnej z finansowego punktu 
widzenia infrastruktury badawczej, 
przygotowywanie wniosków, 
wykorzystywanie wyników badań lub 
łączenie działań odpowiednich podmiotów 
w obrębie sieci w celu zwiększenia 
regionalnego wpływu działań ECSEL i 
ich potencjału w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i generowania wzrostu 
gospodarczego na szczeblu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski doprowadził do wprowadzenia nowego artykułu do rozporządzenia 
ramowego w sprawie programu „Horyzont 2020”, który wyraźnie określa wymóg większej 
synergii programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych. W tym kontekście wspólne 
inicjatywy technologiczne nie powinny być wyjątkiem. Regiony należy zachęcić do pomocy w 
ich działaniach, biorąc pod uwagę zwłaszcza oferowane przez nie ogromne możliwości 
wzmocnienia klastrów regionalnych. 

Poprawka 47
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 187 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – na rzecz realizacji wspólnej 
inicjatywy technologicznej „Podzespoły i 
układy elektroniczne w służbie wiodącej 
pozycji Europy” (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ECSEL”) na okres do 
dnia 31 grudnia 2024 r.

1. Niniejszym powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 187 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – na rzecz realizacji wspólnej 
inicjatywy technologicznej „Podzespoły i 
układy elektroniczne w służbie wiodącej 
pozycji Europy” (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ECSEL”) na okres do 
dnia 31 grudnia 2020 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Równoległe wydawanie zaproszeń przez dwie generacje wspólnych inicjatyw 
technologicznych (różni członkowie, różne zasady, różne budżety) pociąga za sobą koszty 
administracyjne, zwiększa stopień złożoności finansowania badań przez UE i przysłania 
faktyczne wydatkowane rocznie kwoty finansowania. Czas trwania wspólnych inicjatyw 
technologicznych należy zatem dostosować do czasu trwania programu „Horyzont 2020” i 
przyszłych programów ramowych. Skrócenie ram czasowych ECSEL umożliwia wspólnemu 
przedsiębiorstwu funkcjonowanie przy ograniczonym budżecie bez konieczności zmiany 
zaplanowanych działań.

Poprawka 48
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie dostępności podzespołów i 
układów elektronicznych na potrzeby 
kluczowych rynków i w celu 
podejmowania wyzwań społecznych, aby 
utrzymać czołową pozycję Europy w 
zakresie rozwoju technologicznego, 
wypełnić lukę pomiędzy badaniami a ich 
wykorzystaniem, zwiększyć zdolność do 
innowacji oraz przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w 
Unii;

c) przyczynienie się do dostępności 
podzespołów i układów elektronicznych na 
potrzeby kluczowych rynków i w celu 
podejmowania wyzwań społecznych, aby 
utrzymać czołową pozycję Europy w 
zakresie rozwoju technologicznego, 
wypełnić lukę pomiędzy badaniami a ich 
wykorzystaniem, zwiększyć zdolność do 
innowacji oraz działać na rzecz wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w 
Unii;

Or. en

Poprawka 49
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostosowanie strategii do działań 
państw członkowskich w celu 
przyciągnięcia inwestycji sektora 
prywatnego i przyczynienia się do 
zwiększenia skuteczności wsparcia 
publicznego poprzez zapobieganie 
zbędnemu powielaniu i rozdrabnianiu 
działań oraz poprzez ułatwianie 
uczestnictwa podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami;

d) wspieranie dostosowania strategii do 
działań państw członkowskich w celu 
przyciągnięcia inwestycji sektora 
prywatnego i przyczynienia się do 
zwiększenia skuteczności wsparcia 
publicznego poprzez zapobieganie 
zbędnemu powielaniu i rozdrabnianiu 
działań oraz poprzez ułatwianie 
uczestnictwa podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami;

Or. en

Poprawka 50
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) utrzymanie i zwiększenie zdolności 
produkcyjnych w Europie w zakresie 
półprzewodników i systemów 
inteligentnych, w tym utrzymanie wiodącej 
pozycji w zakresie produkcji wyposażenia i 
przetwarzania materiałów;

e) przyczynienie się do zwiększenia
zdolności produkcyjnych w Europie w 
zakresie półprzewodników i systemów 
inteligentnych, w tym do utrzymania 
wiodącej pozycji w zakresie produkcji 
wyposażenia i przetwarzania materiałów;

Or. en

Poprawka 51
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) promowanie udziału małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z 
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celami programu ramowego „Horyzont 
2020”;

Or. ro

Poprawka 52
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zachowanie wiodącej pozycji w zakresie 
projektowania i inżynierii systemów, w 
tym technologii wbudowanych;

f) wspieranie wiodącej pozycji UE w 
zakresie projektowania i inżynierii 
systemów, w tym technologii 
wbudowanych;

Or. en

Poprawka 53
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zapewnienie wszystkim 
zainteresowanym stronom dostępu do 
światowej klasy infrastruktury na potrzeby 
projektowania i produkcji podzespołów 
elektronicznych oraz systemów 
wbudowanych/cyberfizycznych i 
inteligentnych;

g) ułatwienie wszystkim zainteresowanym 
stronom dostępu do światowej klasy 
infrastruktury na potrzeby projektowania i 
produkcji podzespołów elektronicznych 
oraz systemów 
wbudowanych/cyberfizycznych i 
inteligentnych;

Or. en

Poprawka 54
Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zapewnienie wszystkim 
zainteresowanym stronom dostępu do 
światowej klasy infrastruktury na potrzeby 
projektowania i produkcji podzespołów 
elektronicznych oraz systemów 
wbudowanych/cyberfizycznych i 
inteligentnych;

g) zapewnienie wszystkim 
zainteresowanym stronom dostępu do 
światowej klasy infrastruktury na potrzeby 
projektowania i produkcji podzespołów 
elektronicznych oraz systemów 
wbudowanych/cyberfizycznych i 
inteligentnych; promowanie 
zaangażowania małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) w jego działania 
zgodnie z celami określonymi w 
programie ramowym „Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

(Dostosowanie do art. 18 rozporządzenia ramowego w sprawie programu „Horyzont 2020”)

Poprawka 55
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zbudowanie dynamicznego ekosystemu 
z udziałem innowacyjnych małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
wzmacniającego istniejące klastry i 
sprzyjającego tworzeniu nowych klastrów 
w obiecujących nowych obszarach.

h) promowanie dynamicznego ekosystemu 
z udziałem innowacyjnych małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
wzmacniającego istniejące klastry i 
sprzyjającego tworzeniu nowych klastrów 
w obiecujących nowych obszarach.

Or. en

Poprawka 56
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) technologie projektowania, procesy i 
integracja, wyposażenie, materiały i 
produkcja na potrzeby mikro- i 
nanoelektroniki z ukierunkowaniem na 
miniaturyzację, dywersyfikację i 
zróżnicowanie oraz integrację 
heterogeniczną;

a) technologie projektowania, procesy i 
integracja, wyposażenie, materiały i 
produkcja na potrzeby mikro- i 
nanoelektroniki z ukierunkowaniem na 
miniaturyzację, zdecentralizowane 
podmioty wspierające zaufanie,
dywersyfikację i zróżnicowanie oraz 
integrację heterogeniczną; 

Or. en

Poprawka 57
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procesy, metody, narzędzia i platformy, 
wzorcowe projekty i struktury na potrzeby 
oprogramowania lub intensywnie 
sterowanych systemów 
wbudowanych/cyberfizycznych, 
zapewniające bezkonfliktową zdolność 
przyłączeniową i interoperacyjność, 
bezpieczeństwo funkcjonalne, wysoką 
dostępność i ochronę dla zastosowań 
profesjonalnych i konsumenckich, a także 
usług sieciowych;

b) procesy, metody, narzędzia i platformy, 
wzorcowe projekty i struktury na potrzeby 
oprogramowania lub intensywnie 
sterowanych systemów 
wbudowanych/cyberfizycznych, 
zapewniające bezkonfliktową zdolność 
przyłączeniową i interoperacyjność, 
bezpieczeństwo funkcjonalne, 
oprogramowanie typu open source,
wysoką dostępność i ochronę dla 
zastosowań profesjonalnych i 
konsumenckich, a także usług sieciowych;

Or. en

Poprawka 58
Claude Turmes



AM\1012281PL.doc 23/57 PE524.773v01-00

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) multidyscyplinarne podejścia w 
dziedzinie systemów inteligentnych, 
wykorzystujące zmiany rozwojowe w 
zakresie całościowego podejścia do 
projektowania i zaawansowanych 
technologii produkcyjnych, mające na celu 
dostarczenie samodzielnych i 
adaptowalnych systemów inteligentnych 
wyposażonych w złożone interfejsy i 
zapewniających kompleksowe funkcje, np. 
w oparciu o bezkonfliktową integrację 
sensoryki, sterowania, przetwarzania, 
zasilania i pracy w sieci.

c) multidyscyplinarne podejścia w 
dziedzinie systemów inteligentnych, 
wykorzystujące zmiany rozwojowe w 
zakresie całościowego podejścia do 
projektowania i zaawansowanych 
technologii produkcyjnych, mające na celu 
dostarczenie samodzielnych i 
adaptowalnych systemów inteligentnych 
wyposażonych w proste interfejsy 
użytkownika i zapewniających 
kompleksowe funkcje, np. w oparciu o 
bezkonfliktową integrację sensoryki, 
sterowania, przetwarzania, zasilania i pracy 
w sieci.

Or. en

Poprawka 59
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Zakres działań

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 2, 
program badawczy ECSEL może 
finansować działania badawczo-
rozwojowe obejmujące poziomy gotowości 
technologicznej 2–6.
2. Jeżeli program badawczy ECSEL 
przewiduje działania innowacyjne 
obejmujące poziomy gotowości 
technologicznej 7–8, stopy finansowania 
działań pośrednich obniża się zgodnie 
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z [art. 22] zasad uczestnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten ma na celu sprecyzowanie zakresu działań wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, w 
szczególności w odniesieniu do odpowiednich poziomów gotowości technologicznej objętych 
jego programem badawczym. Zasady uczestnictwa wymagają również większego 
uwzględnienia koncepcji poziomu gotowości technologicznej przy określaniu poziomów 
finansowania, co włączono do tego artykułu z myślą o stopach finansowania stosowanych 
w przypadku działań pośrednich.

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wysokość unijnego wkładu 
do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
obejmującego również środki EFTA i 
przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych, wynosi 
1 215 255 000 EUR. Wkład wypłacany jest 
ze środków w budżecie ogólnym Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w 
odniesieniu do unijnego wkładu powierza 
się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, 
będącemu organem, o którym mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv), art. 60 i art. 61 tego 
rozporządzenia.

1. Maksymalna wysokość unijnego wkładu 
do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
obejmującego również środki państw 
należących do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
i przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych, wynosi 
1 215 255 000 EUR. Wkład wypłacany jest 
ze środków w budżecie ogólnym Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w 
odniesieniu do unijnego wkładu powierza 
się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, 
będącemu organem, o którym mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv), art. 60 i art. 61 tego 
rozporządzenia.

Or. fr
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Poprawka 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wysokość unijnego wkładu 
do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
obejmującego również środki EFTA i 
przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych, wynosi 
1 215 255 000 EUR. Wkład wypłacany jest 
ze środków w budżecie ogólnym Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w 
odniesieniu do unijnego wkładu powierza 
się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, 
będącemu organem, o którym mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv), art. 60 i art. 61 tego 
rozporządzenia.

1. Maksymalna wysokość unijnego wkładu 
do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
obejmującego również środki EFTA i 
przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych, wynosi 
1 063 348 200 EUR. Wkład wypłacany jest 
ze środków w budżecie ogólnym Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w 
odniesieniu do unijnego wkładu powierza 
się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, 
będącemu organem, o którym mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv), art. 60 ust. 1–4 i art. 61 tego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Budżet wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL powinien zostać ograniczony o 12,5% na skutek 
ogólnej redukcji puli środków finansowych programu „Horyzont 2020” określonych w 
wieloletnich ramach finansowych, tak aby nie zachwiać tego delikatnego stanu równowagi 
między finansowaniem na rzecz wspólnych badań w zakresie technologii komunikacyjno-
informacyjnych i nanotechnologii z jednej strony a finansowaniem na rzecz wspólnej 
inicjatywy technologicznej z drugiej strony. To samo ograniczenie powinno mieć 
zastosowanie do innych wspólnych inicjatyw technologicznych. Jednocześnie czas trwania 
ECSEL powinien zostać skrócony o 4 lata, co oznacza ustalenie nowego budżetu w 
następnych WRF po 2020 r.

Poprawka 62
Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Poprawka 63
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uzgodnień dotyczących udostępniania 
danych koniecznych w celu zapewnienia 
Komisji możliwości wypełnienia 
zobowiązań w zakresie upowszechniania i 
sprawozdawczości, o których mowa w art. 
22 rozporządzenia (UE) nr …/2013 
[program ramowy „Horyzont 2020”];

d) uzgodnień dotyczących udostępniania 
danych koniecznych w celu zapewnienia 
Komisji możliwości wypełnienia 
zobowiązań w zakresie upowszechniania i 
sprawozdawczości, o których mowa w art. 
22 rozporządzenia (UE) nr …/2013 
[program ramowy „Horyzont 2020”], w 
tym pełnych informacji dotyczących 
wszystkich wniosków i umów o udzielenie
dotacji oraz ich partnerów, które mają 
zostać wprowadzone do globalnej bazy 
danych programu „Horyzont 2020” 
ECORDA;

Or. en

Poprawka 64
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy



AM\1012281PL.doc 27/57 PE524.773v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie 
delegowane w sprawie modelowego 
rozporządzenia finansowego dla PPP].

Niezależnie od art. 12 niniejszego 
rozporządzenia wspólne przedsiębiorstwo 
ECSEL przyjmuje szczegółowe przepisy 
finansowe zgodnie z art. 209
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie delegowane w sprawie 
modelowego rozporządzenia finansowego 
dla PPP].

Or. en

Poprawka 65
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
110 regulaminu pracowniczego Rada 
Zarządzająca przyjmuje – na podstawie art. 
2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników – decyzję przekazującą 
odpowiednie uprawnienia organu 
powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i określającą warunki, 
zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień. 
Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do 
przekazywania tych uprawnień. Na 
kolejnym posiedzeniu Rady Zarządzającej 
przedsiębiorstwa Dyrektor Wykonawczy 
składa sprawozdanie z przekazania 
uprawnień.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie przekazanie uprawnień powinno być przedmiotem odpowiedniego sprawozdania.
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Poprawka 66
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, Rada Zarządzająca może
zadecydować o tymczasowym zawieszeniu 
przekazywania uprawnień organu 
powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i uprawnień 
przekazanych przez niego oraz 
wykonywać je samodzielnie lub przekazać 
je jednemu ze swoich członków lub też 
członkowi personelu wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL innemu niż 
Dyrektor Wykonawczy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W gestii Rady Zarządzającej leży nominowanie i odwoływanie Dyrektora Wykonawczego. 
Jeśli wyjątkowe okoliczności uniemożliwiają wykonywanie tych zadań, a ich zlecenie jest 
także niemożliwe, Rada Zarządzająca powinna mianować nowego Dyrektora Wykonawczego.

Poprawka 67
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, Rada Zarządzająca może 
zadecydować o tymczasowym zawieszeniu
przekazywania uprawnień organu 
powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i uprawnień przekazanych 

W drodze uzasadnionej decyzji Rada 
Zarządzająca może tymczasowo zawiesić 
przekazywanie uprawnień organu 
powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i uprawnień przekazanych 
przez niego oraz wykonywać je 
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przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL innemu niż Dyrektor 
Wykonawczy.

samodzielnie lub przekazać je jednemu ze
swoich członków, lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL innemu niż Dyrektor 
Wykonawczy.

Or. fr

Uzasadnienie

Rada Zarządzająca w każdym momencie powinna mieć możliwość zawieszenia lub cofnięcia 
przekazywania uprawnień bez konieczności uzasadniania swojej decyzji nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Poprawka 68
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL
oraz jego pracowników stosuje się 
Protokół w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej.

Wobec Dyrektora Wykonawczego i 
członków Rady Zarządzającej wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stosuje się 
Protokół w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywileje i immunitety Unii Europejskiej nie powinny mieć zastosowania wobec wszystkich 
urzędników, lecz tylko wobec tych osób, których zakres odpowiedzialności to uzasadnia.

Poprawka 69
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie odpowiedzialności 2. W zakresie odpowiedzialności 



PE524.773v01-00 30/57 AM\1012281PL.doc

PL

pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
ECSEL naprawia szkody wyrządzone 
przez swoich pracowników podczas 
wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami 
wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich.

pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
ECSEL naprawia szkody wyrządzone 
przez swoich pracowników i członków 
Rady Zarządzającej podczas wykonywania 
przez nich obowiązków służbowych, 
zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi 
dla systemów prawnych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 70
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w sporach dotyczących odszkodowań za 
szkody wyrządzone przez pracowników 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
podczas wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych;

skreślona

Or. fr

Poprawka 71
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do wszystkich spraw nieobjętych 
niniejszym rozporządzeniem lub innymi 
aktami prawa unijnego zastosowanie ma 
prawo państwa, w którym znajduje się 
siedziba wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 72
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL, w ramach której 
oceniony jest w szczególności poziom 
uczestnictwa i wkład w działania pośrednie 
zarówno ze strony członków prywatnych 
oraz wchodzących w ich skład podmiotów, 
jak również ze strony innych podmiotów 
prawnych. Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz z uwagami do dnia 30 czerwca 
2018 r.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL, w ramach której 
oceniony jest w szczególności poziom 
uczestnictwa i wkład w działania pośrednie 
zarówno ze strony członków prywatnych 
oraz wchodzących w ich skład podmiotów, 
jak również ze strony innych podmiotów 
prawnych. Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz z uwagami do dnia 30 czerwca 
2018 r. Ocena okresowa wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część 
oceny okresowej programu „Horyzont 
2020” i jest z nią zestawiana.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 26 rozporządzenia w sprawie 
programu „Horyzont 2020”, w którym wspólne inicjatywy technologiczne wyraźnie 
wymieniono jako część i przedmiot oceny okresowej programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 73
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Budżet wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL może zostać poddany przeglądowi 
w toku oceny okresowej.
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Or. en

Uzasadnienie

W zależności od wyników oceny okresowej i z należytym uwzględnieniem wszystkich innych 
odpowiednich czynników, w podstawowym akcie prawnym dotyczącym ECSEL należy 
uwzględnić możliwość dostosowania budżetu tego przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz biorąc, 
takie odniesienia do możliwości przeglądu budżetu wspólnej inicjatywy technologicznej 
podczas przeglądu okresowego należy również uwzględnić w aktach podstawowych 
dotyczących odpowiednio innych wspólnych przedsiębiorstw. 

Poprawka 74
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
zakresie wkładu unijnego do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część
absolutorium udzielanego Komisji na 
zalecenie Rady przez Parlament 
Europejski, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa za rok n 
udzielane jest przez Parlament Europejski
po rozpatrzeniu zalecenia Rady, przed 
dniem 15 maja roku n+2. W przepisach
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL Rada Zarządzająca określa 
procedurę udzielenia absolutorium;
uwzględnia ona przy tym wszelkie 
szczególne okoliczności wynikające z 
charakteru wspólnego przedsiębiorstwa 
jako partnerstwa publiczno-prywatnego, a 
zwłaszcza z wkładu sektora prywatnego do 
jego budżetu.

Or. de

Poprawka 75
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 1.Absolutorium z wykonania budżetu w 
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zakresie wkładu unijnego do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część 
absolutorium udzielanego Komisji na 
zalecenie Rady przez Parlament 
Europejski, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

zakresie wkładu unijnego do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL udziela na 
zalecenie Rady Parlament Europejski, 
przed dniem 15 maja roku n+2 zgodnie z 
procedurą porównywalną do tej, którą 
określa się w art. 319 TFUE i art. 164 i 
165 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, oraz przewidzianą w zasadach 
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL.

Or. en

Poprawka 76
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
zakresie wkładu unijnego do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część 
absolutorium udzielanego Komisji na 
zalecenie Rady przez Parlament 
Europejski, zgodnie z procedurą
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
udziela Parlament Europejski na zalecenie 
Rady, zgodnie z procedurą na wzór 
procedury przewidzianej w art. 319 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w art. 164–166 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012, oraz w oparciu o sprawozdanie 
z kontroli przeprowadzonej przez 
Trybunał Obrachunkowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wspólne przedsiębiorstwa powinny podlegać kontroli Trybunału Obrachunkowego oraz tym 
samym procedurom udzielania absolutorium, co Komisja Europejska, obejmującym kontrolę 
budżetową i polityczną sprawowaną przez Parlament Europejski.

Poprawka 77
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie dwóch miesięcy od 
zamknięcia roku budżetowego Dyrektor 
Wykonawczy przedstawia Radzie 
Zarządzającej do zatwierdzenia 
sprawozdanie finansowe i bilans za 
poprzedni rok. Trybunał Obrachunkowy 
przeprowadza na miejscu kontrolę na 
podstawie dokumentów.

Or. de

Poprawka 78
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku nieudzielenia 
absolutorium przez Parlament Europejski 
Dyrektor Wykonawczy składa dymisję na 
ręce Rady Zarządzającej, która przy
uwzględnieniu zaistniałych okoliczności 
podejmuje ostateczną decyzję.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia wiarygodności procedury udzielania absolutorium odmowa jego udzielenia 
powinna pociągać za sobą konsekwencje w postaci decyzji Rady Zarządzającej w sprawie 
dalszego pełnienia funkcji przez Dyrektora Wykonawczego. Procedura ta nie jest 
równoznaczna z odwołaniem, ale zobowiązuje dyrektora wykonawczego do złożenia dymisji 
na ręce Rady Zarządzającej, która powinna podjąć dalsze decyzje w tej sprawie.

Poprawka 79
Jean-Pierre Audy
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Wniosek
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pracownicy wspólnego 
przedsiębiorstwa, Dyrektor Wykonawczy 
oraz członkowie Rady Zarządzającej 
niezwłocznie powiadamiają OLAF o 
nadużyciach, o których dowiedzieli się 
podczas pełnienia swoich funkcji lub 
sprawowania mandatu, przy czym 
powiadomienie o nadużyciach nie 
powoduje pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności. W przypadku 
niewywiązania się z tego obowiązku 
osobiście odpowiadają za skutki 
nieprawidłowości, o której wiedzieli i o 
której nie powiadomili OLAF.

Or. fr

Uzasadnienie

Przeciwdziałanie nadużyciom musi być w Unii priorytetem. Obowiązek zgłaszania, który 
wprowadzono już w co najmniej jednym państwie członkowskim, jest bardzo pożytecznym 
narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 80
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL może 
przyjmować praktyczne ustalenia 
dotyczące wdrożenia rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL może 
przyjmować praktyczne ustalenia 
dotyczące wdrożenia rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001, bez tworzenia obciążeń 
administracyjnych dla tych, którzy starają 
się korzystać z praw przyznanych w 
rozporządzeniu.
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Or. en

Poprawka 81
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (UE) nr ... [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] ma
zastosowanie do działań finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL jest organem 
finansującym i udziela wsparcia 
finansowego na działania pośrednie 
zgodnie z pkt 1 lit. a) statutu.

Rozporządzenie (UE) nr ... [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] i decyzje 
Komisji dotyczące jego wykonania mają
zastosowanie do pośrednich działań 
finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL jest organem 
finansującym i udziela wsparcia 
finansowego na działania pośrednie 
zgodnie z pkt 1 lit. a) statutu. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy doprecyzowaniu, że stosuje się nie tylko zasady uczestnictwa, lecz 
również związane z nimi akty wykonawcze, takie jak zasady dotyczące procedur składania, 
oceny, wyboru, przyznawania i przeglądu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 zasad uczestnictwa zasady te 
stosuje się wyłącznie do działań pośrednich.

Poprawka 82
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uwzględnienia konkretnych 
potrzeb operacyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL plany prac 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL mogą 
w drodze wyjątku odbiegać od zasad 
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uczestnictwa określonych w ramach 
programu „Horyzont 2020”, w stopniu, w 
którym wymaga tego zaangażowanie 
państw członkowskich w tworzenie 
wspólnego przedsiębiorstwa. Przypadki te 
muszą jednak zostać ograniczone do 
absolutnego minimum. Wpływ odstępstw 
od zasad uczestnictwa nie może działać 
zniechęcająco na udział uniwersytetów, 
nienastawionych na zysk organizacji 
badawczych ani MŚP – odstępstwa te nie 
mogą także być sprzeczne z ogólną zasadą 
sprawiedliwego i równego traktowania 
zapisaną w zasadach uczestnictwa 
programu „Horyzont 2020”. 

Or. en

Poprawka 83
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji określonymi w art. 60 
ust. 1 i art. 128 ust. 1 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 oraz art. 16 
niniejszego rozporządzenia, zaproszenia 
do składania wniosków organizowane 
przez wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
publikowane są na internetowym portalu 
uczestników programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas negocjacji trójstronnych nad programem „Horyzont 2020” instytucje zgodziły się 
popierać większą spójność w odniesieniu do wszystkich możliwości dotyczących zaproszeń 
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. W tym celu Komisja zobowiązała się 
propagować publikowanie zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez wspólne 
inicjatywy technologiczne za pomocą portalu uczestników programu „Horyzont 2020”. 
Wszystkie instytucje zgodziły się na przyjęcie tego podejścia. Niniejsza poprawka zmierza do 
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przełożenia złożonego zobowiązania na wymóg prawny, co zagwarantowałoby 
wnioskodawcom proste i dostępne informacje.

Poprawka 84
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wszelkie niewykorzystane środki 
wynikające z rozporządzeń (WE) nr 
72/2008 i 74/2008 przechodzą na wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL. Wszelki należny 
wkład stowarzyszeń AENEAS i 
ARTEMISIA w środki administracyjne 
wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i 
ARTEMIS za okres 2008–2013 przechodzi 
na wspólne przedsiębiorstwo ECSEL, 
zgodnie z ustaleniami dokonanymi z 
Komisją. 

10. Jedynie niezbędne środki konieczne do 
pokrycia kosztów administracyjnych 
związanych z zaproszeniami do składania 
wniosków przedsiębiorstw ENIAC i 
ARTEMIS przenosi się z puli środków 
niewykorzystanych na mocy rozporządzeń 
(WE) nr 72/2008 i 74/2008.

Or. en

Poprawka 85
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek rozporządzenie
Załącznik – część 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) publikowanie informacji dotyczących 
projektów łącznie z całkowitą wartością 
każdego projektu oraz nazwiskami 
uczestników;

Or. ro

Poprawka 86
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 2 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) po przyjęciu niniejszego statutu w 
formie pisma zatwierdzającego
[stowarzyszenie AENEAS zarejestrowane 
na mocy prawa francuskiego (pod nr 
20070039) z siedzibą w Paryżu (Francja), 
stowarzyszenie ARTEMISIA 
zarejestrowane na mocy prawa 
niderlandzkiego (pod nr 17201341) z 
siedzibą w Eindhoven (Niderlandy), 
stowarzyszenie EPoSS zarejestrowane na 
mocy prawa ... (pod nr ...) z siedzibą w ... 
(...)].

c) po przyjęciu niniejszego statutu na 
podstawie uchwały organu zarządzającego
[stowarzyszenie AENEAS zarejestrowane 
na mocy prawa francuskiego (pod nr 
20070039) z siedzibą w Paryżu (Francja), 
stowarzyszenie ARTEMISIA 
zarejestrowane na mocy prawa 
niderlandzkiego (pod nr 17201341) z 
siedzibą w Eindhoven (Niderlandy), 
stowarzyszenie EPoSS zarejestrowane na 
mocy prawa ... (pod nr ...) z siedzibą w ... 
(...)].

Or. fr

Poprawka 87
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy wniosek o członkostwo we 
wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL 
zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady 
Zarządzającej. Rada Zarządzająca 
rozpatruje wniosek z uwzględnieniem 
znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, 
jakie działania wnioskodawcy będą miały 
dla realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

3. Każdy wniosek o członkostwo we 
wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL 
zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady 
Zarządzającej. Rada Zarządzająca 
rozpatruje wniosek z uwzględnieniem 
znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, 
jakie działania wnioskodawcy będą miały 
dla realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku i przedstawia wnioskodawcy 
decyzję wraz z uzasadnieniem, jeśli 
wniosek został odrzucony.

Or. en
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Poprawka 88
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy wniosek o członkostwo we 
wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL 
zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady 
Zarządzającej. Rada Zarządzająca 
rozpatruje wniosek z uwzględnieniem 
znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, 
jakie działania wnioskodawcy będą miały 
dla realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

3. Każdy wniosek o członkostwo we 
wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL 
zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady 
Zarządzającej. Rada Zarządzająca 
rozpatruje wniosek z uwzględnieniem 
znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, 
jakie działania wnioskodawcy będą miały 
dla realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku i bezzwłocznie powiadamia o niej 
Komisję, która, w przypadku 
zaakceptowania wniosku, może wyrazić 
sprzeciw wobec kandydatury, jednak nie w 
odniesieniu do państwa członkowskiego
Unii.

Or. fr

Poprawka 89
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie ECSEL. Wypowiedzenie 
takie staje się skuteczne i nieodwołalne po 
upływie sześciu miesięcy od 
powiadomienia pozostałych członków. Z
taką datą były członek zostaje zwolniony z 
wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 

4. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie ECSEL. Wypowiedzenie 
takie staje się skuteczne i nieodwołalne po 
upływie sześciu miesięcy od 
powiadomienia pozostałych członków. Z 
taką datą były członek zostaje zwolniony z 
wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
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zatwierdzone lub podjęte przez wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL przed 
powiadomieniem o wypowiedzeniu 
członkostwa.

zatwierdzone lub podjęte przez wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL przed 
powiadomieniem o wypowiedzeniu 
członkostwa. W przypadku wypowiedzenia 
otwiera się konto, za pośrednictwem 
którego członek składający wypowiedzenie 
i wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
rozliczają wzajemne zobowiązania 
finansowe.

Or. fr

Poprawka 90
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie ECSEL nie może zostać 
przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej 
zgody Rady Zarządzającej.

5. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie ECSEL nie może zostać 
przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej 
zgody Rady Zarządzającej. O zgodzie tej 
powiadamia się Komisję, która ma prawo 
wyrażenia sprzeciwu.

Or. fr

Poprawka 91
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 4 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Komitet Naukowy.

Or. en
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Poprawka 92
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 6 – punkt 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Zarządzająca przyjmuje swój 
regulamin wewnętrzny.

Rada Zarządzająca przyjmuje i udostępnia 
do publicznej wiadomości swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 93
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 7 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zapewnia stałą koordynację 
działań w ramach programu „Horyzont 
2020” i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL poprzez 
regularne określanie możliwej 
komplementarności i synergii, w tym 
pożądanych działań pokrywających się, 
oraz wdrażanie oficjalnego procesu 
koordynacji w celu wzajemnego 
dostosowania priorytetów badawczych 
objętych wspólnymi badaniami 
prowadzonymi na podstawie programu 
ramowego i działań prowadzonych przez 
wspólne przedsiębiorstwo ECSEL.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba koordynacji działań badawczych prowadzonych na podstawie 
programu ramowego i działań prowadzonych w ramach wspólnych inicjatyw 
technologicznych, w tym zarządzania pożądanymi działaniami pokrywającymi się oraz 
potrzebną synergią i komplementarnością. Oczywiście zadanie to najlepiej wykonałaby 
Komisja, której rola w strukturze zarządzania wspólnymi inicjatywami technologicznymi (1/3 
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głosów) powinna zapewnić jej wystarczające sposoby jego realizacji.

Poprawka 94
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 7 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenia, zatwierdza lub odrzuca nowe 
wnioski o członkostwo zgodnie z pkt 3 
ppkt 3;

a) ocenia, zatwierdza lub odrzuca nowe 
wnioski podmiotów prywatnych o 
członkostwo zgodnie z pkt 3 ppkt 3. 
Zasady przyjmowania nowych członków 
powinny być podane do wiadomości 
publicznej i przejrzyste, nie powinny 
powodować niepotrzebnych przeszkód, a 
każdy przypadek odrzucenia wniosku 
należy wyraźnie uzasadnić na piśmie i 
przekazać do wiadomości kandydata i 
Rady Władz Publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli państwo członkowskie pragnie dołączyć, członkostwo powinno być automatyczne i 
niezależne od decyzji Rady Zarządzającej.

Poprawka 95
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 7 – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) powołuje, odwołuje, przedłuża kadencję, 
instruuje i monitoruje wyniki prac 
Dyrektora Wykonawczego;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr
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Poprawka 96
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 7 – punkt 2 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) wyznacza – na podstawie przetargu 
publicznego – niezależny organ kontrolny, 
który ma obowiązek przedstawienia opinii 
określonej w art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Poprawka 97
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 8 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez Radę Zarządzającą spośród 
kandydatów z listy zaproponowanej przez 
Komisję po przeprowadzeniu otwartego i 
przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego. Komisja włącza 
odpowiednio do postępowania 
rekrutacyjnego reprezentantów pozostałych 
członków wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL.

1. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez Radę Zarządzającą spośród 
kandydatów z listy zaproponowanej przez 
Komisję po przeprowadzeniu otwartego i 
przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego. Komisja włącza 
odpowiednio do postępowania 
rekrutacyjnego reprezentantów pozostałych 
członków wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL. Parlament Europejski ma prawo 
wyrażenia sprzeciwu.

Or. fr

Poprawka 98
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 8 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności odpowiednią 
reprezentację pozostałych członków 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
zapewnia się na etapie wstępnej selekcji 
postępowania rekrutacyjnego. W tym celu 
państwa członkowskie ESCEL i 
członkowie prywatni za porozumieniem 
stron wyznaczają w imieniu Rady 
Zarządzającej przedstawiciela i 
obserwatora.

W szczególności odpowiednią 
reprezentację pozostałych członków 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
zapewnia się na etapie wstępnej selekcji 
postępowania rekrutacyjnego. W tym celu 
państwa członkowskie ESCEL i 
członkowie prywatni za porozumieniem 
stron wyznaczają w imieniu Rady 
Zarządzającej przedstawiciela i 
obserwatora. Podczas całego procesu 
selekcji należy stosować zasadę równości
płci.

Or. en

Poprawka 99
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 9 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor Wykonawczy, działając w 
sposób niezależny, realizuje w 
szczególności następujące zadania:

4. Dyrektor wykonawczy realizuje w 
szczególności następujące zadania:

Or. fr

Poprawka 100
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 9 – punkt 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedłożenie Radzie Zarządzającej do d) sporządzenie rocznego sprawozdania 
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zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego;

finansowego w celu przedłożenia go 
Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia;

Or. fr

Poprawka 101
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 9 – punkt 4 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) sporządzenie rocznego sprawozdania z 
postępów w działaniach naukowo-
badawczych we współpracy z działem ds. 
komunikacji wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL;

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane byłoby regularne rozpowszechnianie większej ilości łatwiej dostępnych informacji 
na temat postępów i wyników wspólnej inicjatywy technologicznej, aby zwiększyć jej 
widoczność i uświadomić większej liczbie obywateli jej osiągnięcia.

Poprawka 102
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 9 – punkt 4 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) terminowe podejmowanie działań
następczych w związku z wszelkimi 
zaleceniami wypływającymi z oceny 
okresowej wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL lub wszelkich innych istotnych 
procesów oceny działań ECSEL.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić wystarczający wpływ oficjalnie przewidzianych ocen i ulepszyć zarządzanie 
jakością wspólnego przedsiębiorstwa, Dyrektor Wykonawczy powinien odpowiadać za 
działania następcze prowadzone w związku z wszelkimi istotnymi zaleceniami.

Poprawka 103
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 9 – punkt 4 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) zorganizowanie przetargu
publicznego, na podstawie którego Rada 
Zarządzająca wyznacza niezależny organ 
kontrolny, który ma obowiązek 
przedstawienia opinii przewidzianej na 
mocy art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Poprawka 104
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 11 – punkt 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Władz Publicznych przyjmuje swój 
regulamin wewnętrzny.

Rada Władz Publicznych przyjmuje i 
podaje do wiadomości publicznej swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 105
Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 12 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ocenia słuszność zawarcia danego 
priorytetu badawczego wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL w stałych 
zaproszeniach w programie ramowym 
„Horyzont 2020” w celu stworzenia 
nowych synergii z działaniami w zakresie 
badań i innowacji o strategicznym 
znaczeniu.

Or. en

Poprawka 106
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 14 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Członków Prywatnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny.

4. Rada Członków Prywatnych uchwala 
i podaje do wiadomości publicznej swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 107
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 15 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. Komitet Naukowy
1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi 
nie więcej niż czternastu członków 
mianowanych na odnawialny okres 
jednego roku. Komitet Naukowy wybiera 
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swojego przewodniczącego spośród swoich 
członków na okres jednego roku. 
Przewodniczący może być obecny podczas 
posiedzeń Rady Zarządzającej i brać w 
nich udział. W razie konieczności można 
mianować dodatkowych ekspertów w celu 
wykonania konkretnych zadań ad hoc i na 
ograniczony okres.
2. W Komitecie Naukowym 
reprezentowani są w sposób 
zrównoważony niezależni eksperci ze 
środowisk akademickich oraz 
reprezentujący istotne przekrojowe 
dyscypliny naukowe. Wspólnie członkowie 
Komitetu Naukowego posiadają konieczne 
kompetencje naukowe i wiedzę ekspercką
obejmujące sferę techniczną niezbędną do 
przedstawiania strategicznych zaleceń 
naukowych odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.
3. Rada Zarządzająca określa szczegółowe 
kryteria, które muszą spełniać członkowie 
Komitetu Naukowego, i proces ich 
selekcji, oraz mianuje jego członków.
4. Komitet Naukowy wykonuje 
następujące zadania:
a) doradza w sprawie priorytetów 
naukowych, które mają być przedmiotem 
rocznych planów prac;
b) doradza w sprawie osiągnięć 
naukowych opisanych w rocznym 
sprawozdaniu z działalności.
Zalecenia Komitetu Naukowego są 
należycie uwzględniane.
5. Posiedzenia Komitetu Naukowego 
odbywają się przynajmniej dwa razy w 
roku. Posiedzenia te zwołuje 
przewodniczący.
6. Komitet Naukowy może za zgodą 
przewodniczącego zaprosić na swoje 
posiedzenia inne osoby.
7. Komitet Naukowy przyjmuje swój 
regulamin wewnętrzny.
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Or. en

Poprawka 108
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 16 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty administracyjne wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie przekraczają 
kwoty 39 420 000 EUR i są pokrywane z 
następujących wkładów finansowych:
wkładu unijnego, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, w wysokości do 15 255 000 EUR, 
wkładu członków prywatnych, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości do 19 
710 000 EUR oraz wkładu, o którym 
mowa w art. 19 ust. 2, przeznaczonego na 
dokończenie działań rozpoczętych na mocy 
rozporządzeń 72/2008 i 74/2008. 
Ewentualna niewykorzystana część wkładu 
na pokrycie kosztów administracyjnych 
może zostać przeznaczona na pokrycie 
kosztów operacyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.

2. Koszty administracyjne wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są pokrywane z 

a) wkładu unijnego, o którym mowa w art. 
3 ust. 1, w wysokości do 15 255 000 EUR,
b) wkładu członków prywatnych, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości do 19 
710 000 EUR lub 1% kwoty całkowitych 
kosztów wszystkich projektów, w 
zależności od tego, która kwota jest 
wyższa, jednak jej maksymalna wysokość 
nie może przekraczać 48 mln EUR,
c) oraz wkładu, o którym mowa w art. 19 
ust. 2, przeznaczonego na dokończenie 
działań rozpoczętych na mocy 
rozporządzeń 72/2008 i 74/2008.

Ewentualna niewykorzystana część wkładu 
na pokrycie kosztów administracyjnych 
może zostać przeznaczona na pokrycie 
kosztów operacyjnych wspólnego 
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przedsiębiorstwa ECSEL.

Or. en

Poprawka 109
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 19 – akapit minus pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie wypełnia
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w 
tej sprawie i ustala w nim rozsądny 
termin, w którym takie niewypełnienie
zobowiązania zostanie naprawione. W 
przypadku gdy niewypełnienie
zobowiązania nie zostaje naprawione w 
takim terminie, Dyrektor Wykonawczy 
zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, 
która podejmuje decyzję, czy członek 
niewywiązujący się ze swoich zobowiązań 
powinien zostać pozbawiony członkostwa, 
czy też należy zastosować inne środki do 
czasu wypełnienia przez niego
zobowiązań. Rada Zarządzająca może w 
pierwszej kolejności tymczasowo pozbawić 
prawa głosu każdego członka, który nie 
wypełnia swoich zobowiązań, pod 
warunkiem że miał on możliwość 
wypowiedzenia się oraz naprawienia 
niewypełnienia zobowiązania.

Or. fr

Poprawka 110
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
składa roczne sprawozdanie Komisji i 
władzom budżetowym.

W ciągu dwóch miesięcy po upływie 
każdego roku budżetowego Dyrektor 
Wykonawczy przekazuje Trybunałowi 
Obrachunkowemu roczne sprawozdania 
finansowe i bilans za poprzedni rok. 
Trybunał Obrachunkowy może 
przeprowadzić inspekcje, w tym kontrole 
na miejscu.

Or. en

Poprawka 111
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
niezależny organ kontrolny zgodnie z art.
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012. 

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
Trybunał Obrachunkowy zgodnie z 
art. 287 Traktatu.

Or. en

Poprawka 112
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
niezależny organ kontrolny zgodnie z art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012.

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
Trybunał Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 113
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
niezależny organ kontrolny zgodnie z art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
Trybunał Obrachunkowy w ramach 
procedury udzielania absolutorium. W 
swoich pracach Trybunał uwzględnia 
wyniki prac niezależnego organu 
kontrolnego, który ma obowiązek 
przedstawienia opinii przewidzianej na 
mocy art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Poprawka 114
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają 
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 

skreślony
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Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 115
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają 
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 
Obrachunkowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 116
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 
Obrachunkowy.

skreślony

Or. fr

Poprawka 117
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 – akapit drugi



AM\1012281PL.doc 55/57 PE524.773v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają 
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL podlegają 
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 118
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Trybunał Obrachunkowy 
przygotowuje specjalne sprawozdanie 
roczne w sprawie wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.

Or. en

Poprawka 119
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 25 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL może 
przyjmować przepisy dotyczące 
przeciwdziałania konfliktom interesów 
związanych z jego członkami, organami i 
personelem oraz zarządzania takimi 
konfliktami interesów. W ramach takich 
przepisów wprowadzony zostaje wymóg 
unikania konfliktu interesów przez 
przedstawicieli członków wspólnego 

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL przyjmuje
przepisy dotyczące przeciwdziałania 
konfliktom interesów związanych z jego 
członkami, organami i personelem oraz 
zarządzania takimi konfliktami interesów. 
W ramach takich przepisów wprowadzony 
zostaje wymóg unikania konfliktu 
interesów przez przedstawicieli członków 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
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przedsiębiorstwa ECSEL wchodzących w 
skład Rady Zarządzającej lub Rady Władz 
Publicznych.

wchodzących w skład Rady Zarządzającej 
lub Rady Władz Publicznych.

Or. en

Poprawka 120
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 25 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL może 
przyjmować przepisy dotyczące 
przeciwdziałania konfliktom interesów 
związanych z jego członkami, organami i 
personelem oraz zarządzania takimi 
konfliktami interesów. W ramach takich 
przepisów wprowadzony zostaje wymóg 
unikania konfliktu interesów przez 
przedstawicieli członków wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL wchodzących w 
skład Rady Zarządzającej lub Rady Władz 
Publicznych.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL przyjmuje
przepisy dotyczące przeciwdziałania 
konfliktom interesów związanych z jego 
członkami, organami i personelem oraz 
zarządzania takimi konfliktami interesów. 
W ramach takich przepisów wprowadzony 
zostaje wymóg unikania konfliktu 
interesów przez przedstawicieli członków 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
wchodzących w skład Rady Zarządzającej 
lub Rady Władz Publicznych.

Or. en

Poprawka 121
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 25 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL może 
przyjmować przepisy dotyczące 
przeciwdziałania konfliktom interesów 
związanych z jego członkami, organami i 
personelem oraz zarządzania takimi 

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL przyjmuje
przepisy dotyczące przeciwdziałania 
konfliktom interesów związanych z jego 
członkami, organami i personelem oraz 
zarządzania takimi konfliktami interesów. 
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konfliktami interesów. W ramach takich 
przepisów wprowadzony zostaje wymóg 
unikania konfliktu interesów przez 
przedstawicieli członków wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL wchodzących w 
skład Rady Zarządzającej lub Rady Władz 
Publicznych.

W ramach takich przepisów wprowadzony 
zostaje wymóg unikania konfliktu 
interesów przez przedstawicieli członków 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
wchodzących w skład Rady Zarządzającej 
lub Rady Władz Publicznych.

Or. fr

Poprawka 122
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 26 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ramach likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL jego aktywa 
zostają wykorzystane na pokrycie jego 
zobowiązań oraz wydatków związanych z 
jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest 
rozdzielana pomiędzy podmioty będące w 
czasie likwidacji członkami wspólnego 
przedsiębiorstwa, proporcjonalnie do 
wysokości wkładów finansowych 
wniesionych przez nie na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Ewentualna 
nadwyżka przydzielona Unii jest zwracana 
do budżetu unijnego.

4. W ramach likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL jego aktywa 
zostają wykorzystane na pokrycie jego 
zobowiązań oraz wydatków związanych z 
jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest 
rozdzielana pomiędzy podmioty będące w 
czasie likwidacji członkami wspólnego 
przedsiębiorstwa, proporcjonalnie do 
wysokości wkładów finansowych 
wniesionych przez nie na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Ewentualna 
nadwyżka przydzielona Unii jest zwracana 
do budżetu unijnego i przeznaczana na 
program szczegółowy wdrażający program 
ramowy „Horyzont 2020”.

Or. fr


