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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Bendro sprendimo procedūra
***II Bendro sprendimo procedūra

***III Bendro sprendimo procedūra

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios 
įmonės
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0506),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 
pirmą pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C7-0256/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7–
0000/2013),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

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

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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.)11, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 

(4) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013 
(Bendroji programa „Horizontas 2020“)11

tikslas – padaryti didesnį poveikį 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
derinant finansavimą ir sujungiant 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
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programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės susitarimus 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

ir privačiojo sektoriaus lėšas ir sukuriant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, efektyviau pritraukti privačių 
investicijų ir spręsti visuomenės 
uždavinius. Šios partnerystės turėtų būti 
grindžiamos ilgalaikiais įsipareigojimais, 
įskaitant subalansuotą visų partnerių 
indėlį, būti atskaitingos už savo tikslų 
įgyvendinimą ir atitikti Sąjungos 
strateginius tikslus, susijusius su 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
inovacijų sritimis. Šių partnerysčių 
valdymas ir darbas turėtų būti atviras, 
skaidrus, veiksmingas ir efektyvus bei
turėtų suteikti lygias galimybes dalyvauti 
visoms suinteresuotosioms šalims, kurios 
vykdo veiklą konkrečiose šių partnerysčių 
srityse. Sąjunga gali dalyvauti tose 
partnerystėse mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
11 OL ... [H2020 BP]. 11 2013 m. … Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.), ir panaikinamas 
Sprendimas 1982/2006/EB (OL L ...)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta Sprendime (ES) Nr. 
[…]/2013 dėl specialiosios programos, 

(5) kaip numatyta bendrojoje programoje 
„Horizontas 2020“ ir Sprendime (ES) Nr. 
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kuria įgyvendinamas „Horizontas 2020“12

pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms turėtų 
būti toliau teikiama parama Sprendime 
(ES) Nr. […]/2013 nurodytomis sąlygomis.

[…]/201312 pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms turėtų būti toliau teikiama parama 
Sprendime (ES) Nr. […]/2013 ir 
bendrojoje programoje „Horizontas 
2020“, ypač jos 25 straipsnyje, 
nurodytomis sąlygomis, visapusiškai 
atsižvelgiant į šioje programoje nustatytus 
bendruosius principus, ypač dėl lyčių 
lygybės ir atviros prieigos.

__________________ __________________
12 OL … [H2020 SP]. 12 2013 m. … Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimas (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) OL L… .

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) toliau remiant kuro elementų ir 
vandenilio mokslinių tyrimų programą 
reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą veikiant 
KEV bendrajai įmonei, įskaitant pirmojo 
tarpinio vertinimo ir suinteresuotųjų šalių 
rekomendacijų rezultatus15; siekiant 
pagerinti veiksmingumą ir užtikrinti 
supaprastinimą ji turėtų būti 
įgyvendinama naudojant labiau paskirčiai 
pritaikytą struktūrą ir taisykles. Tuo tikslu
II KEV bendroji įmonė turėtų patvirtinti 
poreikius atitinkančias finansines 
taisykles, laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių16;

(7) KEV bendros įmonės, kaip pagal 
Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnį15a įsteigtos 
Bendrijos įstaigos, veikla parodė, kad 
dabartiniai veiklos pagrindai yra 
pakankamai lankstūs ir pritaikyti prie 
bendros įmonės poreikių. II KEV bendroji 
įmonė turėtų vykdyti veiklą laikydamasi 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių16 ir 
turėtų priimti finansines taisykles, kurios 
neturėtų nukrypti nuo šio reglamento, 
išskyrus atvejus, kai to reikia dėl 
konkrečių jos poreikių ir (kaip šiuo 
atveju) gavus išankstinį Komisijos 
sutikimą;
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__________________ __________________
15. Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector (konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis rezultatai), 
http://www.fch-ju.eu/page/publications.

15a 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

16 OL L 298, 2012 10 26, p. 84. 16 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 (OJ L 298, 2012 10 26, p. 
84).

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) II KEV bendrosios įmonės narių, kitų 
nei Sąjunga, įnašai taip pat gali apimti 
įnašus natūra. Naudojant įnašus natūra, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
jų naudojimo skaidrumui ir paprastumui, 
taip pat tam, kad jų atveju būtų laikomasi 
kitų taikytinų taisyklių ir procedūrų. 
Todėl šiame reglamente turėtų būti, inter 
alia, nurodytas įvairių rūšių įnašų natūra, 
kuriuos teikia II KEV bendrosios įmonės 
nariai, kiti nei Sąjunga, kiekis, taip pat 
duomenys apie tai, kaip praktikoje 
įgyvendinti reikalavimai dėl su įnašais 
natūra susijusių metinių ataskaitų ir 
stebėsenos priemonių, kurios nebūtinai 
turi būti suderintos su projektų 
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ataskaitiniais laikotarpiais arba su 
supaprastinimo priemonėmis, 
numatytomis pagal bendrąją programą 
„Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) šis reglamentas turėtų sudaryti 
galimybe ekonomiškai efektyvesniu būdu 
įgyvendinti 4 straipsnio nuostatas, 
siekiant sumažinti bendrosios įmonės ir 
jos narių administracinę naštą. 
4 straipsnyje ir įstatų, pateiktų šio 
reglamento I priede, 13 punkte turėtų būti 
aiškiai pateiktos pramonės grupės ir 
mokslinių tyrimų grupės įnašų sumos ir 
išklotinė jų sudedamųjų dalių, kurias 
sudaro veiklos išlaidos, įnašai natūra 
pagal projektus ir papildomos veiklos 
išlaidos, taip pat ir kitų dalyvių įnašai 
natūra pagal projektus ir papildomos 
veiklos išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų ar organų 
steigimo dokumente gali būti draudžiama 
Audito Rūmams tikrinti visų tų įstaigų ar 
organų pajamų ir išlaidų sąskaitas. Pagal 

(19) pagal SESV 287 straipsnį Reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208
straipsnyje nurodytų įstaigų sąskaitas turi 
patikrinti Audito Rūmai, kurie pateikia 
nuomonę, inter alia, ar apskaita yra 
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Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
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 II KEV bendrosios 
įmonės sąskaitų neturėtų tikrinti Audito 
Rūmai;

patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pagal bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ 32 straipsnį turėtų būti 
atliktas II KEV bendrosios įmonės 
nuodugnus tarpinis įvertinimas, kuris 
turėtų apimti, inter alia, jos veiklos 
atvirumo, skaidrumo, veiksmingumo ir 
efektyvumo analizę;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II KEV bendroji įmonė yra subjektas, 
kuriam pavesta įgyvendinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, numatytą
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

3. II KEV bendroji įmonė yra subjektas, 
numatytas reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 208 straipsnyje.
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209 straipsnyje19.
__________________
19 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti įgyvendinti 2013 m. ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. …/2013, kuriuo sukuriama Bendroji
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“, ypač 2013 m. [...]
Tarybos sprendimo Nr.[…/2013/ES dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“, dalį;

a) padėti įgyvendinti Bendrąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 
2020“, visų pirma bent jau tris konkrečius 
sprendimo Nr.[…/2013/ES [dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“] tikslus 
pagal joje numatytą „visuomenės 
uždavinių“ prioritetą;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padidinti energijos vartojimo efektyvumą 
gaminant vandenilį vandens elektrolizės 
būdu kartu sumažinant kapitalo išlaidas, 
kad vandenilio ir kuro elementų sistemos 
derinys galėtų konkuruoti su rinkoje 
prieinamomis alternatyvomis, ir

– padidinti energijos vartojimo efektyvumą 
gaminant vandenilį vandens elektrolizės 
būdu ir iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių kartu sumažinant kapitalo ir 
veiklos išlaidas, kad vandenilio ir kuro 
elementų sistemos derinys galėtų 
konkuruoti su rinkoje prieinamomis 
alternatyvomis,

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti ryšius tarp parodomųjų 
projektų ir rezultatų bei paversti 
mokslinių tyrimų rezultatus 
bandomosiomis programomis ir 
patraukliais rinkos sprendimais, t. y. 
sutrumpinti laiką tarp šių technologijų 
bandymų ir pateikimo į rinką,

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prisidėti plėtojant glaudesnę 
infrastruktūrą ir didinti visuomenės 
informuotumą ir palankumą perduodant 
daugiau pasiekusių valstybių narių 
praktinę patirtį ir kompetenciją mažiau 
pasiekusioms valstybėms narėms 
naudojant demonstracinius renginius ir 
bandomuosius projektus bei vakarų-rytų 
centrus,

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti metalų regeneravimo pažangiųjų 
technologijų plėtrą, kurios yra labai 
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svarbios kuriant ir diegiant KEV 
technologijas iš Sąjungos šaltinių, 
įskaitant technologinius šalutinius 
produktus ir atliekas, ir

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sumažinti vadinamųjų "kritinių 
žaliavų" naudojimą, kaip apibrėžta 
Komisijos, nustatant atitinkamus 
pakaitalus, jei tai techniškai įmanoma ir 
ekonomiškai pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų Specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama Bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c 
punkto iv papunkčio, 60 ir 61 straipsnių 
nuostatas, taikomas to reglamento 209
straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų Sprendimui 
Nr. ... / 2013/EU [programos „Horizontas 
2020“ specialioji programa], pagal 
atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c 
punkto iv papunkčio, 60 ir 61 straipsnių 
nuostatas, taikomas to reglamento 208
straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II KEV bendroji įmonė 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].

II KEV bendroji įmonė priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
208 straipsnį ir Komisijos deleguotąjį
reglamentą (ES) Nr. ...19a

__________________
19a Komisijos deleguotasis reglamentas 
(ES) Nr. …/... [dėl finansinio pagrindų 
reglamento, taikomo įstaigoms, 
nurodytoms Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 208 straipsnyje (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](OL L...] 

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu II KEV bendrajai 
įmonei, yra biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, Komisijai suteikia Europos 
Parlamentas pagal Sutarties 319 straipsnyje 
nustatytą procedūrą, dalis.

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu II KEV bendrajai 
įmonei, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, suteikia Europos 
Parlamentas pagal procedūrą, nustatytą II
KEV bendrosios įmonės finansinėse 
taisyklėse.

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II KEV bendroji įmonė visapusiškai 
bendradarbiauja su institucijomis, kurios 
bendradarbiauja su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūroje dalyvaujančiomis 
institucijomis, ir prireikus pateikia visą 
reikalingą papildomą informaciją. Todėl 
jos gali būti paprašyta atsiųsti atstovą į 
susitikimus su atitinkamomis 
institucijomis ar įstaigomis ir suteikti 
paramą Komisijos įgaliotajam leidimus 
suteikiančiam pareigūnui.

2. II KEV bendroji įmonė visapusiškai 
bendradarbiauja su institucijomis, kurios 
bendradarbiauja su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūroje dalyvaujančiomis 
institucijomis, ir prireikus pateikia visą 
reikalingą papildomą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant 
patikras ir patikrinimus vietoje, remdamasi 
1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 
dėl Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos (OLAF)21 atliekamų tyrimų ir 
1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus 
nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų22

nuostatomis ir procedūromis, kad nustatytų 
sukčiavimo, korupcijos arba kitos 
neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos 
finansiniams interesams, atvejus, susijusius 
su susitarimu ar sprendimu arba sutartimi, 

2. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant 
patikras ir patikrinimus vietoje, remdamasi 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201321 ir 
Tarybos reglamento (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9622 nuostatomis ir procedūromis, 
kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba 
kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios 
Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, 
susijusius su susitarimu ar sprendimu arba 
sutartimi, finansuojamais pagal šį 
reglamentą.
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finansuojamais pagal šį reglamentą.
__________________ __________________
21 OL L 136, 1999 5 31, p. 1. 21 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

22 OL L 292, 2012 10 26, p. 2-5. 22 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje 
siekiant apsaugoti Europos Bendrijų 
finansinius interesus nuo sukčiavimo ir 
kitų pažeidimų (OJ L 292, 1996 11 15, p. 
2).

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II KEV bendroji įmonė prisijungia prie 
1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimo dėl OLAF23 atliekamų vidaus 
tyrimų. II KEV bendroji įmonė patvirtina 
būtinas priemones, kurios reikalingos 
OLAF atliekamiems vidaus tyrimams 
palengvinti.

5. II KEV bendroji įmonė prisijungia prie 
1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimo dėl OLAF23 atliekamų vidaus 
tyrimų. II KEV bendroji įmonė patvirtina 
būtinas priemones, kurios reikalingos 
OLAF atliekamiems vidaus tyrimams 
palengvinti.

__________________ __________________
23 OJ L 136, 1999 5 31, p. 15 23 OJ L 248, 2013 9 18, p.1 

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 7 punkto 2 dalies c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priimti II KEV bendrosios įmonės 
metinį biudžetą (įskaitant etatų planą), 
nurodant laikinus etatus pagal pareigų 
grupę ir lygį, taip pat sutartininkų ir 
deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičių, 
išreikštą visos darbo dienos ekvivalentu;

c) priimti II KEV bendrosios įmonės 
metinį biudžetą (įskaitant etatų planą) prieš 
Tarybos rekomendaciją Europos 
Parlamentui dėl jo įgyvendinimo, 
atsižvelgiant į Sąjungos įnašą į II KEV 
bendrąją įmonę, nurodant laikinus etatus 
pagal pareigų grupę ir lygį, taip pat 
sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių 
ekspertų skaičių, išreikštą visos darbo 
dienos ekvivalentu;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 11 punkto 3 dalies d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metų darbo planų d) metų darbo planų ir atitinkamų išlaidų 
sąmatas, įskaitant įnašus natūra;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 13 punkto 3 dalies b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) netiesioginiuose veiksmuose 
dalyvaujančių, kitus nei Sąjunga narius 
sudarančių subjektų nepiniginiais įnašais, 
kuriuos sudaro jiems įgyvendinant 
netiesioginius veiksmus susidariusios 
tinkamos finansuoti sąnaudos, atėmus II 

b) aiškiai apibrėžtais įnašais natūra, kurie 
siekia bent Sąjungos finansinio įnašo 
dydį, netiesioginiuose veiksmuose 
dalyvaujančių, kitus nei Sąjunga narius 
sudarančių subjektų nepiniginiais įnašais, 
kuriuos sudaro jiems įgyvendinant 
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KEV bendrosios įmonės įnašą ir visą kitą 
Sąjungos skirtą įnašą toms išlaidoms 
padengti.

netiesioginius veiksmus susidariusios 
tinkamos finansuoti sąnaudos, atėmus II 
KEV bendrosios įmonės įnašą ir visą kitą
Sąjungos skirtą įnašą toms išlaidoms 
padengti..

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 punkto 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečių metų metinį biudžetą valdyba 
priima ankstesnių metų pabaigos.

4. Konkrečių metų metinį biudžetą valdyba 
priima, o Taryba pateikia rekomendaciją 
Europos Parlamentui dėl jo įgyvendinimo, 
atsižvelgiant į Sąjungos įnašą į II KEV 
bendrąją įmonę, iki ankstesnių metų 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 17 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 17 punkto 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 17 punkto 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II KEV bendrosios įmonės sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina.

II KEV bendrosios įmonės sąskaitas
Audito Rūmai tikrina.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl II kuro 
elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (toliau – II KEV BĮ), kaip svarbią programos 
„Horizontas 2020“ inovacijų ir investicijų paketo priemonę, kuri padėtų spręsti pagrindines 
visuomenės problemas, su kuriomis susiduria Europa. Komisijos pasiūlyme numatyta pratęsti 
I KEV BĮ, įsteigtos pagal Septintąją pagrindų programą, veiklą papildomam 10 metų 
laikotarpiui. Nuo savo veiklos pradžios KEV BĮ įrodė vandenilio, kaip energijos nešiklio, ir 
kuro elementų, kaip energijos keitiklių, potencialą suteikti galimybes Europai, siekiant didinti 
energetinį saugumą, sumažinti kenksmingų dujų išmetimą ir skatinti tvarų ilgalaikį 
ekonomikos augimą. 
KEV bendrosios įmonės tarpiniame vertinime, kurį 2011 metais atliko Europos Komisija, 
nustatyta, kad bendroji įmonė tapo platforma kuriant stiprią partnerystę, padėjo pritraukti 
viešojo ir privačiojo sektorių lėšas ir įtraukti pramonę, ypač MVĮ, į KEV technologijų 
plėtojimą. Pranešėjas pripažįsta didelę pirmosios KEV BĮ programos techninę pažangą ir 
veiklos laimėjimus, taip pat puikius KEV BĮ rezultatus veiksmingai ir efektyviai įgyvendinant 
ES biudžetą, todėl rekomenduoja, kad ši teigiama ir konstruktyvi patirtis būtų naudojama 
toliau, patvirtinus Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl II KEV BĮ.

Kuro elementų ir vandenilio technologijos: galimybės ir iššūkiai Europoje

Vandenilis – tai energijos nešiklis, kuris gali būti beveik neribotai naudojamas kaip švarus 
kuras. Vandenilis ir jo naudojimas įvairiomis formomis suteikia galimybę pateikti svarbius 
sprendimus pagrindinėms ES visuomenės problemoms: nuo energetinio saugumo ir klimato 
kaitos iki pramonės konkurencingumo, inovacijų ir pažangaus augimo. Kuro elementai gali 
būti naudojami kaip veiksminga konversijos technologija, kuri duotų daug naudos transporto 
ir energetikos sektoriams. Sėkmingas KEV technologijos kūrimas ir diegimas gali buti 
papildoma alternatyva iškastiniam kurui ir padidinti ES energetinį saugumą, ilgainiui 
sumažinant priklausomybę nuo energijos importo. Vandenilis, pagamintas naudojant 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ir vandens elektrolizė, susieta su kuro elementų 
sistemomis, gali tapti svarbia ateities energijos rūšių derinio Europoje dalimi ir gali tapti 
prielaida konkurencingiems vietos ir regionų lygmens sprendimams, kuriais siekiama 
pažangaus ir integracinio augimo.
Kuriant glaudesnę infrastruktūros sistemą visoje ES ir toliau būtų galima efektyviau naudoti 
vandenilį transporto sektoriuje, taip pat kituose ekonomikos sektoriuose ir kartu padidinti 
visuomenės informuotumą apie galimą KEV technologijos naudą ES piliečiams. Tikslai ir 
veikla srityse, kurias pasiūlė Komisija, yra tinkamai suplanuota šioms problemoms spręsti ir 
atitinka ES prioritetus, be kita ko, susijusius su strategija „Europa 2020“, SET planu, 2050 m. 
energetikos veiksmų planu ir tausiai išteklius naudojančios Europos veiksmų planu. 
KEV technologijų sėkmingas ir tvarus vystymas bei plataus masto diegimas iš esmės 
priklausys nuo kai kurių svarbiausių žaliavų, pvz., retųjų žemės elementų, platinos grupės 
metalų ir aukštųjų technologijų metalų (pvz., indžio ir galio) prieinamumo. Šių medžiagų 
trūkumas ateityje gali virsti kliūtimi į KEV technologijoms. Todėl į II KEV BĮ tikslus taip pat 
turėtų būti įtrauktos ir skatinamos mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo strategijos, skirtos 
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siekiui rasti atitinkamus pakaitalus bei alternatyvias medžiagas, jei įmanoma, taip pat 
plėtojant pažangias technologijas, skirtas veiksmingai regeneruoti šiuos metalus iš Europoje 
esančių šaltinių (įskaitant technologinio proceso šalutinius produktus ir atliekas). Pranešėjas 
rekomenduoja, kuriant ilgalaikę KEV technologijos viziją, atsižvelgti į šias galimas kliūtis, 
siekiant užtikrinti, kad KEV ilgainiui galėtų tapti tikrai tvari.

II KEV BĮ vaidmuo, kaip priemonės, siekiant strategijos „ES 2020“ tikslų

KEV technologijos gali smarkiai prisidėti prie mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų ekonomikos, tačiau, nepaisant sparčios KEV sektoriaus plėtros įsteigus BĮ, šios 
technologijos vis dar nėra pakankamai brandžios, kad konkuruotų vienodomis sąlygomis su 
esamomis technologijomis. KEV BĮ parodė savo galią kaip paskata siekiant rezultatų, kurių 
viena šalis arba įmonė nebūtų pasiekusios: sėkmingiau nukreipiamos privačios investicijos, 
sukuriamos stabilios ir nuspėjamos ilgalaikės finansavimo schemos, sumažinama investicijų 
rizika suinteresuotosioms šalims bei sutrumpinamas laikotarpis, per kurį KEV technologijos 
pasiekia brandą ir rinkas. 
Iš pirmos KEV BĮ patirties galima spręsti, kad BĮ padarė teigiamą poveikį naujų darbo vietų ir 
užimtumo lygiui visoje ES: vidutiniškai 10 proc. padidėjo metinė apyvarta, vidutiniškai 
8 proc. padidėjo išlaidos MTTP, pasiektas 6 proc. metinis darbo vietų augimas ir 16 proc. 
padidėjo per metus ES įmonėms KEV sektoriuje išduotų patentų Europos Sąjungoje1. Šios 
teigiamos tendencijos rodo, kokią pridėtinę vertę sukuria BĮ derindama viešąjį ir privatųjį 
finansavimą, veiksmingai skatindama KEV technologijų plėtrą ir užtikrindama, kad gamybos 
sąnaudos, taikant MTTP priemones, mažėtų. Europa turėtų pasinaudoti pelno ir pajėgumų jau 
veikia KEV sektoriuje ir jau dabar panaudoti esamą tempą, kad būtų padaryta dar didesnė 
pažanga ir greičiau pereita į kitą KEV BĮ veiklos etapą, kaip pagrindinę platformą augimui 
KEV sektoriuje.
Pranešėjas palankiai vertina Komisijos biudžeto įsipareigojimus KEV BĮ teisių perėmėjai, bet 
nori rekomenduoti, kad reglamente būtų aiškiau pateiktos partnerių ir jiems priklausančių 
kitų nei Sąjunga narių įnašų sumos veiklos išlaidoms, įnašai natūra pagal projektus ir 
įnašai papildomoms veiklos išlaidoms, taip pat kitų dalyvių įnašai natūra pagal projektus ir 
įnašai papildomoms veiklos išlaidoms. Jis mano, kad tai būtų labiau ekonomiškai efektyvus 
reglamento nuostatų įgyvendinimo būdas, kuris suteiktų daugiau skaidrumo, supaprastinimo ir 
aiškumo dėl dalyvių įsipareigojimų ir atsakomybės ir taip padidintų BĮ patrauklumą naujiems 
sektoriaus dalyviams, kurie pageidautų prisidėti prie įmonės veiklos.

Galiausiai pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tolesni didelio masto tarpvalstybiniai ir 
tarpsektoriniai mechanizmai ir pastangos – labai svarbi prielaida siekiant užtikrinti valstybių 
narių programų ir priemonių efektyvesnius rezultatus bei jų darną ir kad KEV BĮ yra svarbi 
platforma, skirta tokiam bendradarbiavimui šiame sektoriuje. Be to, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ atsiras keletas naujų nuostatų dėl geresnės bendrosios programos ir 
struktūrinių fondų sinergijos. Tai gali būti toliau naudojama kurti papildomus svertus 
regioniniu lygmeniu. Tai gali būti ypač svarbu, nes kai kurios vakarų ES valstybės narės jau 
gali pasinaudoti pažangios MTTP ir technologijų žiniomis, o rytų ES valstybės narės gali 
pasiūlyti vietą demonstravimo ir bandomųjų projektų kūrimui. Kitame KEV BĮ etape reikėtų 
toliau nagrinėti galimybes dėl papildomų veiksmų, dėl išteklių ir mokslinių tyrimų 

                                               
1 „Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector.“ KEV BĮ. 2013 m. vasario 
mėn.
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infrastruktūros kaupimo ir dalijimosi priemonių žinių bei dėl tolesnio BĮ remiamos sąveikos 
(Rytai – Vakarai) plėtojimo.

KEV BĮ biudžeto įvykdymas

Pranešėjas yra susirūpinęs, kad pagal Komisijos pasiūlymą KEV BĮ 2 būtų įstaiga, kuriai būtų 
taikomas naujojo Finansinio reglamento 209 straipsnis (vietoj 208 straipsnio) ir kuri nebebūtų 
tiesiogiai atskaitinga Parlamentui, o Audito Rūmai nebevykdytų (kaip buvo anksčiau) jos 
išorės audito.
Patirtis, įgyta KEV bendrosios įmonės, kaip Sąjungos įstaigos, kurios veikla reglamentuojama 
pagal Reglamento (EB, Euratomas) 1605/2002 185 straipsnį rodo, kad dabartinė veiklos 
sistema buvo pakankamai lanksti ir tinkamai pritaikyta BĮ poreikiams. Taigi pranešėjas mano, 
kad BĮ turi toliau veikti pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 
208 straipsnį, kuris pakeitė Reglamento Nr. 1605/2002 185 straipsnį, ir turėtų priimti 
finansines taisykles, kurios neturėtų nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, išskyrus 
tam tikras aplinkybes (kaip šiuo metu).
Todėl pranešėjas rekomenduoja, kad būtų vykdomas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs 
su Sąjungos įnašu II KEV bendrajai įmonei, kurį, gavęs Tarybos rekomendaciją, suteikia 
Europos Parlamentas pagal procedūrą, nustatytą KEV BĮ finansinėse taisyklėse. Pranešėjas 
mano, kad tai svarbus aspektas siekiant užtikrinti II KEV BĮ savarankiškumą ir suteikti BĮ 
pakankamai laisvės valdyti savo veiklą be papildomos administracinės naštos.

Išvados

I KEV BĮ patirtis rodo, kaip tam tikros problemos gali būti sėkmingai paverstos galimybėmis 
kurti darbo vietas, augimą ir inovacijas ES plėtojant viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendras pastangas ir įsipareigojimus tokiam bendradarbiavimui 
tinkamomis priemonėmis. KEV technologijos gali tapti daugelio visuomenės problemų 
ekologiškų, tvarių ilgalaikių Europos sprendimų prielaida, tačiau šios technologijos vis dar 
susiduria su daug kliūčių veiksmingų mokslinių tyrimų ir inovacijų bei diegimo dideliu mastu 
srityse. Projektavimas ir įgyvendinimas atitinkamų reguliavimo ir verslo mechanizmų, taip 
pat akivaizdžiai ilgesnio laikotarpio politinio įsipareigojimo laikotarpio įvedimas yra labai 
svarbi prielaida siekiant, kad šios technologijos patektų į rinką ir būtų padidinta jų nauda 
ateityje. 
Komisijos pasiūlymas dėl I KEV BĮ pratęsimo be abejonės reiškia, kad derėtų prisiimti 
ilgalaikį įsipareigojimą kurti ES lygmens viziją dėl KEV technologijų plėtros, ir yra svarbi 
priemonė kuriant stipresnį, darnesnį ir pasauliniu mastu konkurencingą KEV sektorių Europos 
Sąjungoje bei skatinant Europos pirmavimą šių technologijų srityje pasauliniu mastu.
Pranešėjas pritaria tam, kad KEV BĮ, kaip ypatingos svarbos priemonės, skirtos toliau vykdyti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ES darbotvarkę ir remtis I KEV BĮ 1 pasiekta pažanga, veikla 
būtų pratęsta iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tokiu atveju Europa galės visapusiškai pasinaudoti 
šių pagrindinių technologijų nauda ateityje.


