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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte 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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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ pasiūlymo
(COM(2013) 0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0505),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 
1 dalį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0255/2013),

– 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

Reglamento pasiūlymas
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.)7, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sukuriant viešojo ir 

(4) 2013 m. […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)7, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant viešojo ir 
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privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tose partnerystėse 
mokėdama finansinius įnašus bendrosioms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis Sutarties 
187 straipsniu pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB;

privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, optimizuoti privačias investicijas ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Ši 
partnerystė turėtų būti grindžiama 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
subalansuotą visų partnerių indėlį, turi 
būti užtikrintas jos atskaitingumas už savo 
tikslų pasiekimą ir ji turi derėti su 
strateginiais Sąjungos tikslais, susijusiais 
su moksliniais tyrimais, plėtra ir 
inovacijomis. Ši partnerystė turėtų būti 
valdoma ir turėtų veikti atvirai, skaidriai, 
veiksmingai ir rezultatyviai, suteikiant 
galimybę dalyvauti įvairiems 
suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečioje 
srityje. Sąjunga gali dalyvauti tose 
partnerystėse mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
7 OL .... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

7 OL ... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

Or. en

Žr. Reglamento „Horizontas 2020“ 19 straipsnį.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2

Reglamento pasiūlymas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2013 m. ...Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 

(5) kaip numatyta 2013 m. … Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
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specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020)8, pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama turėtų būti toliau teikiama 
Sprendime (ES) Nr. …/2013 nurodytomis 
sąlygomis;

Nr. …  dėl bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ sukūrimo ir 2013 m. 
...Tarybos sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020)8, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama turėtų būti toliau teikiama 
reglamente ir Sprendime (ES) Nr. …/2013 
nurodytomis sąlygomis;

__________________ __________________
8 OL ... [specialioji programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo programa].

8 OL … [specialioji programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo programa].

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pateikti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes tai 
svarbu siekiant parodyti, kad yra laikomasi bendrosios programos 19 straipsnio ir jame 
įtvirtintų principų.

Pakeitimas 3

Reglamento pasiūlymas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 71/2008 dėl 
bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
įsteigimo9 įsteigta bendroji įmonė „Švarus 
dangus“ siekia savo tikslų skatinti naujus 
mokslinius tyrimus pasitelkus viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, kuri sudaro 
sąlygas ilgalaikiam suinteresuotųjų 
subjektų, veikiančių Europos aeronautikos 
srityje, bendradarbiavimui. Mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) labai aktyviai 
dalyvavo programoje „Švarus dangus“ ir 
joms buvo skirta apie 40 % kvietimų teikti 
paraiškas biudžeto. Bendrosios įmonės 
„Švarus dangus“ tarpinio vertinimo10

rezultatai parodė, kad bendroji įmonė 
sėkmingai daro pažangą siekiant aplinkos 

(6) 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 71/2008 dėl 
bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
įsteigimo įsteigta bendroji įmonė „Švarus 
dangus“ siekia savo tikslų skatinti naujus 
mokslinius tyrimus pasitelkus viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, kuri sudaro 
sąlygas ilgalaikiam suinteresuotųjų 
subjektų, veikiančių Europos aeronautikos 
srityje, bendradarbiavimui. Mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) labai aktyviai 
dalyvavo programoje „Švarus dangus“ ir 
joms buvo skirta apie 40 % kvietimų teikti 
paraiškas biudžeto. Bendrosios įmonės 
„Švarus dangus“ tarpinio vertinimo10

rezultatai parodė, kad bendroji įmonė 
sėkmingai daro pažangą siekiant aplinkos 
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apsaugos tikslų. Be to, pavyko sulaukti 
aktyvaus ir plataus visų pagrindinių 
Sąjungos pramonės įmonių ir daugybės 
MVĮ dalyvavimo. Taip užsimezgė nauji 
bendradarbiavimo ryšiai ir pradėjo 
dalyvauti naujos organizacijos. Todėl 
reikėtų toliau remti jos mokslinių tyrimų 
sritį, kad būtų pasiekti šio reglamento 2 
straipsnyje nustatyti tikslai;

apsaugos tikslų. Taip užsimezgė nauji 
bendradarbiavimo ryšiai ir pradėjo 
dalyvauti naujos organizacijos. Todėl 
reikėtų toliau remti jos mokslinių tyrimų 
sritį, kad būtų pasiekti šio reglamento 2 
straipsnyje nustatyti tikslai;

__________________ __________________
9 OL L 30 2008 2 4 p. 1–20. 9 OL L 30, 2008 2 4, p. 1–20.
10 SEC/2011/1072 final. 10 SEC/2011/1072 final.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinis rengimas. Be to, platesnio suinteresuotųjų subjektų rato dalyvavimas yra vienas 
iš aspektų, dėl kurio reikėtų imtis papildomų veiksmų. Tekste šio uždavinio nereikėtų pateikti 
kaip jau įvykdyto.

Pakeitimas 4

Reglamento pasiūlymas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) jų įnašai turėtų sietis su papildoma 
veikla, kurios turi imtis privatūs nariai, 
kaip numatyta papildomos veiklos plane. 
Siekiant susidaryti tinkamą sverto poveikio 
vaizdą, ta papildoma veikla turėtų būti 
prisidedama prie platesnės jungtinės 
technologijos iniciatyvos „Švarus dangus“;

(11) jų įnašai turėtų sietis su papildoma 
veikla, kurios turi imtis privatūs nariai, 
kaip numatyta papildomos veiklos plane ir 
nurodyta metinėje ataskaitoje. Siekiant 
susidaryti tinkamą sverto poveikio vaizdą, 
ta papildoma veikla turėtų būti prisidedama 
prie platesnės jungtinės technologijos 
iniciatyvos „Švarus dangus“;

Or. en

(Žr. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 5

Reglamento pasiūlymas
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nepaveikiant 11 straipsnyje 
nurodyto tarpinio vertinimo ir laikantis 
Reglamento Nr. ... /2013 [bendroji 
programa „Horizontas 2020“] 
26 straipsnio turėtų būti atliekamas 
išsamus bendrosios technologijų 
iniciatyvos, kaip konkrečios programos 
„Horizontas 2020“ finansavimo 
priemonės, tarpinis vertinimas, kuris 
turėtų apimti, be kita ko, šių iniciatyvų 
atvirumo, skaidrumo ir rezultatyvumo 
analizę;

Or. en

(Žr. reglamento „Horizontas 2020“ 26 straipsnį).

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Reglamento pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendroji įmonė „Švarus dangus“ 
įsteigta laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 
31 d. Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 
turėtų nuolat remti mokslinių tyrimų 
programą „Švarus dangus“ plėsdama 
veiklos barus pagal iš dalies pakeistą 
taisyklių rinkinį. Siekiant užtikrinti 
optimalų moksliniams tyrimams skirtų lėšų 
panaudojimą perėjimas nuo bendrosios 
įmonės „Švarus dangus“ prie bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ turėtų būti 
suderintas su perėjimu nuo septintosios 
bendrosios programos prie bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir vykti tuo 

(20) bendroji įmonė „Švarus dangus“ 
įsteigta laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 
31 d. Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 
turėtų nuolat remti mokslinių tyrimų 
programą „Švarus dangus“ įgyvendindama 
likusią mokslinių tyrimų programoje 
„Švarus dangus“ numatytą veiklą pagal 
bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
taisykles. Siekiant užtikrinti optimalų 
moksliniams tyrimams skirtų lėšų 
panaudojimą perėjimas nuo bendrosios 
įmonės „Švarus dangus“ prie bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ turėtų būti 
suderintas su perėjimu nuo septintosios 
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pačiu metu. Todėl, siekiant teisinio tikrumo 
ir aiškumo, Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 71/2008 turėtų būti panaikintas ir 
reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio 
nuostatas;

bendrosios programos prie bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir vykti tuo 
pačiu metu. Todėl, siekiant teisinio tikrumo 
ir aiškumo, Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 71/2008 turėtų būti panaikintas ir 
reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad bendroji įmonė „Švarus dangus“ įgyvendina tik likusią veiklą, 
kuri iš pradžių buvo numatyta iki 2017 m. pagal mokslinių tyrimų programą „Švarus 
dangus“, ir nieko daugiau. Ši likusi veikla turėtų būti grindžiama „senųjų“ „Švaraus 
dangaus“ taisyklių rinkiniu, o „Švarus dangus 2“ veikla turėtų būti grindžiama „naujųjų“ 
taisyklių rinkiniu. Nors tai ir taip jau pakankamai sudėtinga, 2014–2017 m. abu taisyklių 
rinkiniai neturėtų būti keičiami ar kitaip koreguojami.

Pakeitimas 7

Reglamento pasiūlymas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Sąjungos lygmeniu, visų privačiojo ir 
viešojo sektoriaus partnerysčių, 
finansuojamų pagal programą 
„Horizontas 2020“, trukmę reikėtų 
suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviams ir 
Sąjungos organizacijoms ateityje netektų 
susijusi papildoma administracinė našta;

Or. en
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Pakeitimas 8

Reglamento pasiūlymas
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) atsižvelgiant į pagrindinių 
mokslinių tyrimų svarbą reikšmingų 
idėjų, suteikiančių galimybę ateityje diegti 
naujoves, kūrimui kvietimai teikti 
pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir plėtros 
bendradarbiavimo projektų turėtų būti 
skelbiami aeronautikos mokslinių tyrimų 
srityje pagal programą 
„Horizontas 2020“, papildomai ir vienu 
metu vykdant bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ veiklą, ypač susijusią su 
moksliniais tyrimais 1–4 technologinio 
pasirengimo lygmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamentą „Horizontas 2020“ JTI apimamą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą taip 
pat reikėtų įtraukti į įprastus kvietimus teikti pasiūlymus programos „Horizontas 2020“ 
darbo programose. Dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ pranešėjas rekomenduoja 
bendradarbiavimo mokslinius tyrimus atlikti kartu vykdant bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2" veiklą žemesniuoju technologinio pasirengimo lygmeniu, kad į ES finansuojamus 
aeronautikos mokslinius tyrimus būtų plačiau įtraukti universitetai ir MVĮ, siekiant užtikrinti 
tinkamą žemesniojo ir aukštesniojo technologinio pasirengimo lygmens pusiausvyrą, kad būtų 
sudaryta konkurencinga mokslinių tyrimų aplinka ir paskatintos būsimos inovacijos.

Pakeitimas 9

Reglamento pasiūlymas
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) atsižvelgiant į nuolatinių inovacijų 
svarbą Sąjungos transporto sektoriaus 
konkurencingumui ir atitinkamai didelį 
šios srities jungtinių technologijų 
iniciatyvų skaičių, pažangaus, ekologiško 
ir integruoto transporto uždaviniui, 
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įtrauktam į programos „Horizontas 2020“ 
visuomeninius uždavinius, skirti 
asignavimai turėtų būti išsamiai įvertinti 
pagal biudžetą ir galbūt padidinti pagal 
Reglamento „Horizontas 2020“ 26 
straipsnį; 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tris JTI numatoma finansuoti pagal transporto uždavinį (SESAR, „Švarus dangus 2“ 
ir turbūt „Shift2Rail“), šio uždavinio biudžetas atrodo ypač apribotas, o tai gali neigiamai 
paveikti šios srities bendradarbiavimo mokslinius tyrimus. Todėl pranešėjas labai 
rekomenduoja peržiūrėti transporto uždavinio biudžetą per laikotarpio vidurio peržiūrą.

Pakeitimas 10

Reglamento pasiūlymas
20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20d) tinkamai atsižvelgus į numatomą 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sinergiją, taip pat į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 
programas, visos Sąjungos regionai turėtų 
būti skatinami iniciatyviai prisidėti prie 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
veiklos, pvz., finansiškai remiant 
atitinkamą mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, rengiant pasiūlymus, 
išnaudojant mokslinių tyrimų rezultatus 
arba atitinkamų dalyvių tinklų kūrimo 
veiklą, kad būtų paskatintas regioninis 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
veiklos poveikis ir jos galimybė kurti 
darbo vietas bei skatinti augimą regionų 
lygmeniu; 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

Reglamento pasiūlymas
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti aeronautikos srities 
jungtinę technologijų iniciatyvą, 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji 
įmonė (toliau – bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“), kaip apibrėžta Sutarties 
187 straipsnyje.

1. Siekiant įgyvendinti aeronautikos srities 
jungtinę technologijų iniciatyvą, 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji 
įmonė (toliau – bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“), kaip apibrėžta Sutarties 
187 straipsnyje.

Or. en

(Žr. 20 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

Pagrindimas

Dėl dviejų kartų JTI kvietimų skelbimo gretinimo (kai yra skirtingi nariai, skirtingos taisyklės, 
skirtingas biudžetas) patiriamos administracinės išlaidos, sudėtingėja ES mokslinių tyrimų 
finansavimas ir tampa neaiškios kasmet išleidžiamų lėšų sumos. Todėl JTI įgyvendinimo 
trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo trukme. Be to, sutrumpinus CS2 trukmę bendroji įmonė galėtų veikti su 
sumažintu biudžetu nekeisdama suplanuotos veiklos.

Pakeitimas 12

Reglamento pasiūlymas
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Veiklos sritis

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama patikslinti bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ veiklos sritį, visų 
pirma susijusią su atitinkamais technologinio pasirengimo lygmenimis, kuriuos apima jos 
mokslinių tyrimų programa, nes atrodo, kad yra plačiai paplitusi prielaida, jog bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ veikia šalia rinkos, tačiau paprastai taip nebus. Programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklėse nustatant finansavimo lygmenis taip pat raginama 
labiau atsižvelgti į technologinio pasirengimo lygmens sąvoką, o šiame straipsnyje tai 
padaryta atsižvelgus į netiesioginiams veiksmams taikomas finansavimo normas.

Pakeitimas 13

Reglamento pasiūlymas
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1,8 mlrd. 
EUR. Įnašas mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal 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.

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
„Švarus dangus 2“ administracinėms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 1,575 mlrd. 
EUR. Įnašas mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal 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.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad DFP apskritai sumažintas programai „Horizontas 2020“ skirtas 
finansavimo paketas, pranešėjas siūlo bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ biudžetą 
sumažinti 12,5 %, kad nebūtų pakenkta kebliai transporto srities bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų finansavimo ir JTI finansavimo pusiausvyrai. Tokį pat sumažinimą derėtų taikyti ir 
kitoms JTI. Kartu jis siūlo sutrumpinti bendrosios įmonės „Švarus dangus“ trukmę 4 metais, 
darant prielaidą, kad po 2020 m. pagal kitą DFP bus numatytas atnaujintas biudžetas.

Pakeitimas 14

Reglamento pasiūlymas
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
papunktyje nurodytus įnašus, išlaidos 
nustatomos pagal atitinkamų subjektų 
įprastą išlaidų apskaitos praktiką, pagal 
šalyje, kurioje įsisteigęs kiekvienas 
subjektas, taikomus apskaitos standartus ir 
pagal taikomus tarptautinius apskaitos 
standartus ir (arba) tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. Išlaidas 
patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas 
nepriklausomas išorės auditorius. Įnašų 
vertinimą patikrina bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“. Jei lieka neaiškumų, bendroji 
įmonė „Švarus dangus 2“ gali atlikti jų 
auditą.

4. Siekiant įvertinti 2 dalies b punkte ir I 
priede pateiktų įstatų 15 punkto 3 dalies b 
papunktyje nurodytus įnašus, išlaidos 
nustatomos pagal atitinkamų subjektų 
įprastą išlaidų apskaitos praktiką, pagal 
šalyje, kurioje įsisteigęs kiekvienas 
subjektas, taikomus apskaitos standartus ir 
pagal taikomus tarptautinius apskaitos 
standartus ir (arba) tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. Įnašų vertinimą 
patikrina bendroji įmonė „Švarus dangus 
2“. Jei lieka neaiškumų, bendroji įmonė 
„Švarus dangus 2“ gali atlikti jų auditą. 
Atitinkamas subjektas plačiajai 
visuomenei pateikia savo papildomos 
veiklos metinę ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Nors papildoma privačių narių vykdytina veikla gali padidinti JTI sverto efektą, ji neturėtų 
būti audituojama. Papildomą veiklą reikėtų planuoti ir vykdyti atitinkamai, aiškiai ją įvertinti 
įnašais natūra ir kasmet dėl jos atsiskaityti. Galiausiai reikia apmokėti 866,25 mln. EUR 
sumą. Tačiau Sąjunga šios veiklos bendrai nefinansuoja, todėl jai neturėtų būti taikoma 
kontrolė, išskyrus kontrolę, atliekamą per bendrąją įmonę.

Pakeitimas 15

Reglamento pasiūlymas
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka bendrosios įmonės „Švarus dangus 
2“ tarpinį vertinimą. Vertinimo išvadas ir 
savo pastabas Komisija iki 2018 m. 
birželio 30 d. nusiunčia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka bendrosios įmonės „Švarus dangus 
2“ tarpinį vertinimą. Vertinimo išvadas ir 
savo pastabas Komisija iki 2018 m. 
birželio 30 d. nusiunčia Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Tarpinis 
bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
vertinimas turi įeiti į tarpinį programos 
„Horizontas 2020“ vertinimą ir turi būti 
pateikiamas kartu su juo.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16

Reglamento pasiūlymas
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atliekant tarpinį vertinimą gali būti 
patikrintas bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ biudžetas. 

Or. en

(Žr. 20a konstatuojamąją dalį).

Pagrindimas

Priklausomai nuo tarpinio vertinimo rezultato ir tinkamai atsižvelgiant į visus kitus 
reikšmingus veiksnius, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ pagrindiniame teisės akte 
reikėtų numatyti galimybę padidinti bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ biudžetą. 
Paprastai tokią JTI biudžeto peržiūros galimybę atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą reikėtų 
įtraukti į atitinkamus kitų bendrųjų įmonių pagrindinius teisės aktus.
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Pakeitimas 17

Reglamento pasiūlymas
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
finansuojamiems veiksmams taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės]. 
Laikantis to reglamento, bendroji įmonė 
„Švarus dangus 2“ laikoma 
finansuojančiąja įstaiga ir teikia finansinę 
paramą netiesioginei veiklai, kaip nurodyta 
I priede pateiktų įstatų 2 punkte.

Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
finansuojamiems netiesioginiams 
veiksmams taikomas Reglamentas (ES) 
Nr. ... [„Horizonto 2020“ dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės] ir jo įgyvendinimui 
svarbūs Komisijos sprendimai. Laikantis 
to reglamento, bendroji įmonė „Švarus 
dangus 2“ laikoma finansuojančiąja įstaiga 
ir teikia finansinę paramą netiesioginei 
veiklai, kaip nurodyta I priede pateiktų 
įstatų 2 punkte.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18

Reglamento pasiūlymas
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į ypatingus bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ veiklos 
poreikius ir pagal programos „Horizontas 
2020“ dalyvavimo taisyklių 8 straipsnio 3 
dalį bendrosios įmonės „Švarus dangus 
2“ darbo planuose galima nukrypti nuo 
būtinųjų dalyvavimo programos 
„Horizontas 2020“ netiesioginiuose 
veiksmuose sąlygų, leidžiant dalyvauti 
bent vienam valstybėje narėje arba 
asocijuotoje šalyje įsteigtam juridiniam 
asmeniui.
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas tvirtai palaiko vieno taisyklių rinkinio (dalyvavimo taisyklių), taikomo visiems 
pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamiems veiksmams, įskaitant JTI, idėją. Vis 
dėlto, atsižvelgdamas į ypatingą aeronautikos mokslinių tyrimų sektoriaus pobūdį, kurio 
pobūdžiui didelę įtaką daro tiesinės tiekimo struktūros, pranešėjas mano, kad yra pagrįsta 
numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kurioje būtų numatytas vienintelis naudos gavėjas. 
Todėl šiuo klausimu jis pritaria deleguotojo akto projektui.

Pakeitimas 19

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 4 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
pagrindiniai partneriai ir jų atitinkami 
filialai atrenkami vykdant atvirą, 
nediskriminuojantį ir konkurencingą 
konkursą bei atlikus nepriklausomą 
vertinimą. Konkursai skelbiami atsiradus 
esminių gebėjimų įgyvendinti programą 
poreikiui. Jie skelbiami „Švarus dangus“ 
interneto svetainėje, perduodami per 
valstybių atstovų grupę ir kitais kanalais, 
kad būtų užtikrintas kuo platesnis 
dalyvavimas.

2. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
pagrindiniai partneriai ir jų atitinkami 
filialai atrenkami vykdant atvirą, 
nediskriminuojantį ir konkurencingą 
konkursą bei atlikus nepriklausomą 
vertinimą pagal Reglamento Nr. .../2013 
[programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo taisyklės] 37 straipsnį. 
Konkursai skelbiami atsiradus esminių 
gebėjimų įgyvendinti programą poreikiui. 
Jie skelbiami „Švarus dangus“ interneto 
svetainėje, perduodami per valstybių 
atstovų grupę ir kitais kanalais, kad būtų 
užtikrintas kuo platesnis dalyvavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildomai apibrėžti, ką reiškia nepriklausomas vertinimas, t. y. 
nepriklausomų ekspertų, skiriamų pagal Dalyvavimo taisyklių 37 straipsnio nuostatas, 
atliekamas vertinimas.

Pakeitimas 20

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 7 dalies 3 punkto trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi 
teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose 
stebėtojo teisėmis.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi 
teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir 
svarstymuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 5 straipsnio 2 dalį valstybių atstovų grupė ir mokslinis komitetas yra 
patariamieji bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ organai. Kad tinkamai atliktų šį 
vaidmenį, jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose ir juose vykstančiuose 
svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.

Pakeitimas 21

Reglamento pasiūlymas
I priedo 7 dalies 3 punkto 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio komiteto pirmininkas turi teisę 
dalyvauti valdančiosios tarybos 
posėdžiuose ir svarstymuose, tačiau neturi 
teisės balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal įstatų 5 straipsnio 2 dalį valstybių atstovų grupė ir mokslinis komitetas yra 
patariamieji bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ organai. Kad tinkamai atliktų šį 
vaidmenį, jiems reikėtų suteikti teisę dalyvauti valdančiosios tarybos posėdžiuose ir juose 
vykstančiuose svarstymuose. Teikiantieji rekomendacijas turi teisę kalbėti.

Pakeitimas 22

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 8 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina pastovų programos 
„Horizontas 2020“ ir bendrosios įmonės 
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„Švarus dangus 2“ veiklos koordinavimą, 
reguliariai nustatydama galimą 
papildomumą ir sinergiją, įskaitant 
pageidautinas sutaptis, ir įgyvendindama 
oficialų koordinavimo procesą, kad pagal 
bendrąją programą ir bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ veiklą būtų nustatyti 
optimalūs bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų prioritetai. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina skubiai koordinuoti pagal bendrąją programą atliekamų mokslinių tyrimų veiklą ir 
pagal JTI atliekamą veiklą, įskaitant pageidautinų sutapčių valdymą, reikalingą sinergiją ir 
papildomumą. Aišku, kad šią užduotį galėtų geriausiai atlikti Komisija, kurios vaidmuo 
valdant JTI (50 % balsų) turėtų suteikti jai pakankamų priemonių tai padaryti.

Pakeitimas 23

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 8 dalies 2 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) tvirtinti konkursus ir, kai tinka, su jais 
susijusias teikimo, vertinimo, atrankos, 
sutarties sudarymo ir peržiūros taisykles;

m) tvirtinti konkursus;

Or. en

Pagrindimas

Mutatis mutandis turėtų būti taikomos programos „Horizontas 2020“ pateikimo, vertinimo, 
atrankos, skyrimo ir persvarstymo procedūrų taisyklės.

Pakeitimas 24

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 8 dalies 2 punkto n papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) tvirtinti finansuoti atrinktų pasiūlymų ir 
konkursinių pasiūlymų sąrašą;

n) tvirtinti finansuoti atrinktų pasiūlymų ir 
konkursinių pasiūlymų sąrašą pagal 
pasiūlymų eilę, kurią pagal Reglamento 
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Nr. .../2013 [programos „Horizontas 
2020“ dalyvavimo taisyklės] 37 straipsnį 
sudaro nepriklausomų ekspertų komisija;

Or. en

Pakeitimas 25

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 10 dalies 4 punkto g a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) reguliariai informuoti valstybių 
atstovų grupę ir mokslinį komitetą visais 
klausimais, turinčiais reikšmę jų 
patariamajam vaidmeniui;

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybių atstovų grupė ir mokslinis komitetas galėtų atlikti savo kaip bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ patariamųjų organų vaidmenį, jie turėtų gauti tinkamą informaciją visais 
reikšmingais klausimais.

Pakeitimas 26

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 10 dalies 4 punkto t a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) laiku įgyvendinti visas 
rekomendacijas, pateiktas atlikus galutinį 
bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
vertinimą, tarpinį bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ vertinimą ir visą kitą 
reikšmingą bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ veiklos vertinimą;

Or. en
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Pagrindimas

Ši rekomendacija buvo įtraukta į pirmąjį tarpinį bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 
vertinimą. Siekiant užtikrinti pakankamą oficialiai numatytų vertinimų poveikį ir pagerinti 
bendrosios įmonės kokybės valdymą, vykdomasis direktorius turėtų būti atsakingas už visų 
atitinkamų rekomendacijų įgyvendinimą.

Pakeitimas 27

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 11 dalies 2 punkto pirmos pastraipos a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kiekvieno ITPPP arba NODP 
pagrindinio partnerio atstovas;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ITPPP arba NODP vadovauja keli pagrindiniai partneriai, valdančiajame komitete turi 
būti atstovaujama jiems visiems.

Pakeitimas 28

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 12 dalies 1 punkto pirmos pastraipos d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos 
pažangos metinės ataskaitos rengimas 
bendradarbiaujant su bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ ryšių skyriumi;

Or. en

Pagrindimas

Patartina reguliariai skleisti daugiau ir lengviau prieinamos informacijos apie JTI pažangą ir 
veiklos rezultatus, kad JTI būtų labiau matoma ir plačioji visuomenė būtų informuojama apie 
jos laimėjimus.
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Pakeitimas 29

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 13 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip kartą per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

5. Mokslinis komitetas posėdžiauja ne 
rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 30

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 14 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent kartą per metus. Posėdžius sušaukia 
jos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja 
vykdomasis direktorius ir valdybos
pirmininkas arba jų atstovai.

2. Valstybių atstovų grupė posėdžiauja 
bent du kartus per metus. Posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Posėdžiuose 
dalyvauja vykdomasis direktorius ir 
valdybos pirmininkas arba jų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 31

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 14 dalies 5a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybių atstovų grupė turi 
reguliariai gauti informaciją, ypač 
susijusią su dalyvavimu bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ 
finansuojamuose netiesioginiuose 
veiksmuose, apie kiekvieno kvietimo ir 
projekto įgyvendinimo rezultatus, 
sinergiją su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos programomis, bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ biudžeto 
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vykdymą ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidą ir panaudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybių atstovų grupė galėtų atlikti savo kaip bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
patariamojo organo vaidmenį, ji turėtų gauti tinkamą informaciją visais reikšmingais 
klausimais.

Pakeitimas 32

Reglamento pasiūlymas
1 priedo 23 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba gali priimti savo nariams, 
organams bei darbuotojams taikomas 
interesų konfliktų prevencijos ir valdymo 
taisykles. Tose taisyklėse yra nuostatos, 
kuriomis siekiama išvengti valdybos narių 
atstovų interesų konfliktų.

2. Valdyba turi priimti savo nariams,
organams bei darbuotojams taikomas 
interesų konfliktų prevencijos ir valdymo 
taisykles. Tose taisyklėse yra nuostatos, 
kuriomis siekiama išvengti valdybos narių 
atstovų interesų konfliktų.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas 

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
(toliau – BĮ „Švarus dangus 2“) kaip svarbią programos „Horizontas 2020“ inovacijų 
investicijų paketo dalį. Jis vertina nuolatinę Sąjungos paramą jungtinei technologijų 
iniciatyvai „Švarus dangus“ ir pažymi, kad Komisija atsižvelgė į daugelį rekomendacijų, 
pateiktų atlikus pirmąjį tarpinį BĮ „Švarus dangus“ vertinimą. Visų pirma jis palankiai vertina 
šiuos aspektus: 

o akivaizdų sverto poveikį, kalbant apie privatųjį finansavimą ir pramonės 
įsipareigojimą vykdyti papildomą veiklą;

o geresnę BĮ valdymo struktūrą; 

o didesnį viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės atvirumą skelbiant 
konkurencingus kvietimus. 

Tačiau pranešėjas nustatė kelis dalykus, kuriuos Komisijos pasiūlyme dar reikia šiek tiek 
taisyti. Visų pirma jis pataria pakeisti šiuos aspektus: 

o biudžeto pritaikymą;

o programos „Horizontas 2020“ suderinimą ir koordinavimą;

o sustiprinti patariamuosius organus ir užtikrinti didesnį skaidrumą.

Ką daryti su programos „Horizontas 2020“ biudžeto suvaržymais?

Nors pranešėjas pripažįsta, kad bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ biudžetas buvo 
apskaičiuotas atsižvelgiant į konkrečius tikslus, kurie nepasikeitė ir kuriems pasiekti reikia 
vykdyti išlaidoms imlią technologijų demonstravimo veiklą, pranešėjas nepritaria Komisijos 
pasiūlymui sumažinus bendrą programos „Horizontas 2020“ biudžetą 12,5 % nekeisti 
daugumos JTI biudžeto. Pranešėjas apgailestauja dėl šio sumažinimo, tačiau mano, kad labai 
svarbu yra išlaikyti iš pradžių numatytą bendradarbiavimo mokslinių tyrimų pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir JTI MTI veiklos pusiausvyrą. Todėl jis siūlo proporcingai sumažinti 
Sąjungos įnašą į bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“ ir apskritai inovacijų investicijų paketą 
12,5 %. 

Taip pat jis rekomenduoja persvarstyti JTI biudžetus atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą. 
Visų pirma jis mano, kad transporto uždavinio finansavimą pagal programą „Horizontas 
2020“ reikėtų padidinti atsiradus kitai galimybei, atsižvelgiant į tai, kad šio uždavinio 
finansavimas bus smarkiai sumažintas finansuojant ne tik bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“, 
bet ir SESAR ir „Shift2Rail“. Kitaip liks mažai lėšų Europos bendradarbiavimo moksliniams 
tyrimams transporto srityje. 

Siekiant sušvelninti Sąjungos įnašo į bendrąją įmonę „Švarus dangus 2“ sumažinimą, 
pranešėjas taip pat siūlo sutrumpinti bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ trukmę iki 2020 m. 
(vietoj 2024), kad ji atitiktų bendrosios programos „Horizontas 2020“, pagal kurią BĮ yra 
finansuojama, trukmę, darant prielaidą, kad po 2020 m. bus sudarytas naujas bendrosios 
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įmonės „Švarus dangus“ biudžetas. Taip bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ turėtų galėti 
vykdyti suplanuotą veiklą ir įgyvendinti savo tikslus pagal numatytą grafiką.

Iniciatyvos „Švarus dangus 2“ ir programos „Horizontas 2020“ derinimas ir 
koordinavimas

Apskritai pranešėjas norėtų, kad iniciatyva „Švarus dangus 2“ ir programa „Horizontas 2020“ 
būtų labiau derinamos ir koordinuojamos. Šio tikslo siekiama siūlymu sutrumpinti iniciatyvos 
„Švarus dangus 2“ trukmę. Ši priemonė galėtų ne tik sušvelninti biudžeto sumažinimo 
poveikį, nes ja dalyviams ir bendrajai įmonei galėtų būti supaprastintos procedūros ir 
sumažinta administracinė našta. Dėl ketverių metų pereinamojo laikotarpio, per kurį gali būti 
skelbiami dviejų kartų JTI kvietimai, taikant skirtingas dalyvavimo taisykles ir esant 
skirtingai valdymo struktūrai, skirtingiems nariams ir skirtingam biudžetui, atsiranda didelių 
administracinių išlaidų, sudėtingėja ES mokslinių tyrimų finansavimas ir tampa neaiškios 
faktinės kasmet išleisto finansavimo sumos. Todėl reikėtų visomis priemonėmis siekti, kad po 
2020 m. ši padėtis nepasikartotų. Ypač atsižvelgdamas į išsamias diskusijas dėl bendrosios 
programos supaprastinimo, per kurias nutarta, kad „vienas taisyklių rinkinys“ yra vienas iš 
svarbiausių paprastinimo aspektų, pranešėjas mano, kad šiuo principu derėtų vadovautis 
įgyvendinant JTI. 

Be to, keliais pakeitimais siekiama patikslinti faktinę bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
vykdomos veiklos sritį. Pranešėjas rekomenduoja apibūdinant bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ mokslinių tyrimų ir demonstravimo veiklos pobūdį patikslinti aiškias nuorodas į 
technologinio pasirengimo lygmenis (TPL), kad nebūtų neteisingai suprasta „šalia rinkos“ 
veikianti BĮ. 
Nurodyti TPL taip pat gali būti naudinga koordinuojant bendrosios programos ir BĮ 
finansavimo veiklą. Apskritai žemesnius TPL paprastai reikėtų numatyti atliekant 
bendradarbiavimo mokslinius tyrimus pagal programą „Horizontas 2020“. Vis dėlto jeigu BĮ 
nuspręstų vykdyti veiklą esant 2–4 TPL, Komisija turėtų užtikrinti, kad panašios mokslinių 
tyrimų temos vis vien būtų įtrauktos į įprastas programos „Horizontas 2020“ darbo 
programas. Pranešėjas ragina Komisiją imtis aktyvaus vaidmens koordinuojant programos 
„Horizontas 2020“ darbo programas ir bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ darbo planų 
turinį. 
Kitas žingsnis siekiant labiau derinti ir koordinuoti jungtines technologijų iniciatyvas ir 
bendrąją programą turėtų būti bendras tarpinis vertinimas. Toks tarpinis vertinimas turėtų 
apimti ne tik pačios bendrosios programos tarpinį vertinimą, įskaitant jungtinių technologijų 
iniciatyvų kaip programos „Horizontas 2020“ finansavimo priemonės išsamų vertinimą, bet ir 
visus atskirus tarpinius įvairių bendrųjų įmonių vertinimus. 

Geresnis valdymas

Daugeliu smulkesnių pranešėjo siūlomų pakeitimų, susijusių su bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ valdymu, daugiausia siekiama įgyvendinti naująjį politinį požiūrį į JTI, dėl kurio 
susitarta per derybas dėl programos „Horizontas 2020“. Jais siekiama sustiprinti dviejų BĮ 
patariamųjų organų – valstybių atstovų grupės ir patariamojo komiteto – vaidmenį ir padidinti 
jos valdymo struktūros skaidrumą ir atvirumą.
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Valstybių atstovų grupei ir moksliniam komitetui reikėtų suteikti galimybę tikrai atlikti savo 
kaip patariamųjų bendrosios įmonės organų vaidmenį. Šie organai turėtų posėdžiauti bent du 
kartus (o ne vieną kartą) per metus, o jų atstovai turėtų turėti teisę dalyvauti ir kalbėti 
valdybos posėdžiuose. Abu organus reikėtų reguliariai informuoti apie visus svarbius 
klausimus. 
Tačiau atvirumo ir skaidrumo principai turėtų būti taikomi ne tik bendrosios įmonės vidaus 
veiklai ir valdymo procedūroms. Pranešėjas pateikė keletą pakeitimų, kuriais siekiama 
sugriežtinti šiuos principus, taip pat kalbant apie partnerių dalyvavimą bendrojoje įmonėje 
„Švarus dangus 2“ skelbiant konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus. Tokie kvietimai 
turėtų būti skelbiami CORDIS interneto svetainėje (arba pakaitinėje interneto svetainėje), o 
pasiūlymus turėtų vertinti nepriklausomi ekspertai. 
Pranešėjas norėtų dar kartą pabrėžti, kad apskritai jis palaiko Komisijos pasiūlymą reformuoti 
ir supaprastinti jos dalyvavimą jungtinių technologijų iniciatyvų valdybose. 50 % balsavimo 
teisių turėjimas bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ valdyboje iš tikrųjų prilygsta veto 
teisei, kuria Komisija naudojosi bendrojoje įmonėje „Švarus dangus 2“. Vis dėlto pranešėjas 
tikisi, kad būtinas Komisijos dalyvavimas priimant visus valdybos sprendimus suteikia jai 
galimybę išsaugoti ir įgyvendinti politinį požiūrį, dėl kurio susitarta per derybas dėl 
programos „Horizontas 2020“ siekiant susitarti dėl jungtinių technologijų iniciatyvų apskritai 
ir bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ konkrečiai. 

Papildomas svertas

Pranešėjas labai vertina papildomos veiklos, kurią atliks privatieji bendrosios įmonės „Švarus 
dangus 2“ nariai, koncepciją ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina papildomą svertą, susijusį su 
privačiuoju finansavimu. Jis mano, kad tokia veikla iš tiesų turėtų būti susijusi su bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ tikslais ir kad ją reikėtų planuoti ir dėl jos atsiskaityti kasmet, 
išreiškiant šios veiklos vertę papildomu įnašu natūra. Vis dėlto jis nenorėtų, kad ši papildoma 
veikla taptų Komisijos audito objektu. Taip gali padidėti privačiųjų narių administracinė 
našta, o nacionalinė bendrai finansuojama veikla galėtų būti audituojama netgi du kartus. Be 
to, tai atrodo šiek tiek neproporcinga, atsižvelgiant į nesukonkretintą ir savaime privalomą 
šios papildomos veiklos pobūdį. 

Pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti, kad papildomą svertą būtų galima užtikrinti regionų 
lygmeniu. Įtraukus naują Bendrojo reglamento „Horizontas 2020“ straipsnį, kuriuo aiškiai 
reikalaujama geresnės programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų sinergijos, JTI 
neturėtų būti taikoma jokia išimtis. Regionus reikėtų skatinti prisidėti prie jų mokslinių tyrimų 
subjektų dalyvavimo JTI, pvz., remiant atitinkamą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, pasiūlymų 
rengimą arba atitinkamų dalyvių tinklų kūrimo veiklą. Galiausiai JTI turi didžiules galimybes 
stiprinti regionines iniciatyvines grupes.

Deleguotojo akto dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ belaukiant

Pranešėjas atsižvelgė į deleguotojo akto dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ projektą, 
kuriuo siūloma nukrypti nuo būtinųjų dalyvavimo kvietimuose teikti paraiškas sąlygų, 
numatytų programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklėse. Šiuo atveju deleguotuoju aktu 
siūloma netiesioginiuose bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ veiksmuose leisti dalyvauti tik 
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vienam juridiniam asmeniui (užuot leidus dalyvauti bent trims). Atsižvelgdamas į ypatingą 
aeronautikos mokslinių tyrimų sektoriaus pobūdį, kuriam didelę įtaką daro tiesinės šio 
sektoriaus tiekimo struktūros, pranešėjas mano, kad yra pagrįsta įtraukti nuostatą, kuria būtų 
numatytas vienintelis naudos gavėjas. Todėl jis pritaria deleguotojo akto projektui.


