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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 (pavyzdžiui: „ABCD“).
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 pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai 
(SESAR) sukurti įsteigimo ir bendros įmonės veikla pratęsiama iki 2024 m.
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0503),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 ir 188 straipsnius, pagal 
kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0254/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (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
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../201313a (programa 
„Horizontas 2020“) tikslas – derinant 
finansavimą pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus finansavimą pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes daryti 
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didesnį poveikį pagrindinėse srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali būti naudingi siekiant bendresnių 
Sąjungos konkurencingumo tikslų, padėti 
pritraukti privačias investicijas ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Tokios 
partnerystės turėtų būti pagrįstos 
ilgalaikiais įsipareigojimais, įskaitant 
proporcingus visų partnerių įnašus, jose 
turi būti numatyta atsakomybė už 
numatytų tikslų pasiekimą ir jos turi 
atitikti strateginius Sąjungos tikslus 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų srityse. Tokių partnerysčių 
valdymas ir įgyvendinimas turėtų būti 
atviras, skaidrus, veiksmingas ir efektyvus 
ir sudaryti sąlygas dalyvauti įvairioms 
suinteresuotosioms šalims, vykdančioms 
veiklą savo konkrečioje srityje. Sąjunga 
gali dalyvauti tokiose partnerystėse 
mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;
___________________
13a 2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatoma Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

Šioje papildomoje konstatuojamojoje dalyje atkreipiamas dėmesys į su viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėmis susijusius principus, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“ ir tai, kokių rezultatų tikimasi iš šių principų įgyvendinimo. Ši 
konstatuojamoji dalis atitinka Bendrosios programos 40 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) pagal programą „Horizontas 2020“ 
ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. .../201313b

(specialioji programa „Horizontas 2020“) 
parama gali būti teikiama pagal programą 
„Horizontas 2020“ įsteigtoms bendroms 
įmonėms vadovaujantis programoje 
„Horizontas 2020“ ir specialiojoje 
programoje „Horizontas 2020“ 
nustatytomis konkrečiomis sąlygomis, 
visų pirma atsižvelgiant į programos 
„Horizontas 2020“ 25 straipsnį, ir 
visapusiškai laikantis šioje programoje 
nustatytų bendrųjų principų, ypač atviros 
prieigos ir lyčių lygybės principų;
___________________
13b 2013 m. ... Tarybos sprendimas (ES) 
Nr. .../2013 dėl specialiosios programos, 
kuria įgyvendinama Bendroji programa 
„Horizontas 2020 (2014–2020 m.) 
(OL L ...).

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pateikti nuorodą į bendrąją ir specialiąją programas, nes tai yra svarbu siekiant 
užtikrinti atitiktį Bendrosios programos 25 straipsniui ir jame nurodytiems principams.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) technologinis Bendro Europos dangaus 
iniciatyvos pagrindas – Europos oro eismo 
valdymo (vadybos) sistemos mokslinių 
tyrimų ir plėtros projektas (projektas 
SESAR), kurį įgyvendinant Europoje 
modernizuojamas oro eismo valdymas. 
Plano tikslas – iki 2030 m. Sąjungoje 
sukurti veiksmingą skrydžių valdymo 

(1) technologinis Bendro Europos dangaus 
iniciatyvos pagrindas – Europos oro eismo 
valdymo (vadybos) sistemos mokslinių 
tyrimų ir plėtros projektas (projektas 
SESAR), kurį įgyvendinant Europoje 
modernizuojamas oro eismo valdymas. 
Plano tikslas – iki 2030 m. Sąjungoje 
sukurti veiksmingą skrydžių valdymo 
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infrastruktūrą, suteikiančią galimybę 
plėtoti saugų ir aplinką tausojantį oro 
transportą;

infrastruktūrą, suteikiančią galimybę 
plėtoti saugų, aplinką tausojantį ir 
energijos vartojimo efektyvumą padedantį 
didinti oro transportą. Juo taip pat 
siekiama, atsižvelgiant į energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo tikslus, 
integruoti orlaivių greičio valdymą, kad 
būtų sumažintas aviacijos poveikis 
klimato kaitai;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) bendra įmonė atitinka viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kriterijus, 
nustatytus 2013 m. ... Tarybos sprendimu 
(ES) Nr. .../2013 dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama Bendroji 
programa „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)16 (specialioji „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo programa);

(7) pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2013 
programą „Horizontas 2020“ bendros 
įmonės turėtų įgyvendinti tik tuo atveju, 
jeigu kitų formų partnerystės nepadėtų 
siekti nustatytų tikslų arba nesudarytų 
sąlygų pritraukti reikalingoms 
investicijoms. Ši bendra įmonė atitinka 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
sąlygas ir kriterijus, kaip nustatyta visų 
pirma programos „Horizontas 2020“
25 straipsnyje;

__________________
16 OL … [H2020 SP].

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jei prie veiklos, finansuojamos pagal (10) jei prie veiklos, finansuojamos pagal 
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2014–2020 m. Sąjungos finansinę 
programą, bendros įmonės nariai 
neprisideda, jų narystė turėtų nutrūkti 
2016 m. gruodžio 31 d.;

2014–2020 m. Sąjungos finansinę 
programą, bendros įmonės nariai 
neprisideda, jų narystė turėtų nutrūkti 
2016 m. gruodžio 31 d. Sąjungos 2014–
2020 m. finansinėje programoje 
numatytai veiklai vykdyti turėtų būti 
skelbiamas atviras konkursas dėl naujų 
narių;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) bendra įmonė, priimdama naujus 
narius arba nustatydama kitokias 
dalyvavimo formas, turėtų išlikti atvira 
kuo platesniam visų valstybių narių 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ), dalyvavimui ir 
jų atstovavimui ir skatinti tokį dalyvavimą 
bei atstovavimą. Be to, turėtų būti 
užtikrinta tinkama oro erdvės naudotojų, 
oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro 
uostų, kariškių, profesionalių darbuotojų 
bei gamintojų dalyvavimo pusiausvyra, ir 
pasiūlyta galimybių MVĮ, akademinei 
bendruomenei ir mokslinių tyrimų 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) programoje „Horizontas 2020“ 
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numatyta, kad turi būti užtikrinamas 
veiksmingas lyčių lygybės skatinimas, o 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą. Ypač 
daug dėmesio turi būti skiriama tam, kad 
vertinimo komisijose ir tokiuose 
organuose, kaip patariamosios grupės ir 
ekspertų grupės, būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra, atsižvelgiant į padėtį 
atitinkamoje srityje. Lyčių aspektas turi 
būti tinkamai integruojamas į strategijų, 
programų ir projektų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų turinį, ir į jį tinkamai 
atsižvelgiama visais mokslinių tyrimų 
ciklo etapais;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto -a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
1 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
1. Siekiant valdyti oro eismo vadybos 
modernizavimo Europoje projekto (toliau 
– SESAR projektas) rengimo etapo veiklą 
ir sustiprinti saugumą, įsteigiama bendra 
įmonė, kitaip vadinama SESAR bendra 
įmone (toliau – bendra įmonė).

„1. Siekiant padėti įgyvendinti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. .../2013* (programa 
„Horizontas 2020“), visų pirma 
pažangaus, ekologiško ir integruoti 
transporto uždavinį, ir siekiant valdyti oro 
eismo vadybos modernizavimo Europoje 
projekto rengimo etapo veiklą ir sustiprinti 
saugumą, įsteigiama SESAR bendra įmonė 
(toliau – bendra įmonė).
___________________
* 2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatoma Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
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Nr. 1982/2006/EB (OL L ...).“

Or. en

Pagrindimas

Įterpiamas papildomas tekstas siekiant aiškiau nurodyti, kad SESAR bendra įmonė turi siekti 
programoje „Horizontas 2020“ nustatytų mokslinių tyrimų ir inovacijų uždavinių.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR21

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų Bendrajai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR21

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų programai 
„Horizontas 2020“, visų pirma 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinių 
trečiajame ramstyje numatytą pažangaus, 
ekologiško ir integruoto transporto 
uždavinį.

__________________ __________________
21 Orientacinė suma dabartinėmis kainomis. 
Suma priklausys nuo to, kokią suderintą ir 
galutinėje finansinės teisės akto pažymos 
redakcijoje biudžeto valdymo institucijos 
patvirtintą sumą Mobilumo ir transporto 
generalinis direktoratas gaus temai 
„Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

21 Orientacinė suma dabartinėmis kainomis. 
Suma priklausys nuo to, kokią suderintą ir 
galutinėje finansinės teisės akto pažymos 
redakcijoje biudžeto valdymo institucijos 
patvirtintą sumą Mobilumo ir transporto 
generalinis direktoratas gaus temai 
„Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis
Vertinimas

„Kas trejus metus nuo bendros įmonės 
veiklos pradžios ir praėjus 6 mėnesiams po 
bendros įmonės likvidavimo, Komisija 
atlieka šio reglamento įgyvendinimo,
bendros įmonės pasiektų rezultatų ir darbo 
metodų bei bendros įmonės bendros 
finansinės padėties įvertinimus. Komisija 
pateikia tų įvertinimų rezultatus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

„Kas trejus metus nuo bendros įmonės 
veiklos pradžios ir praėjus 6 mėnesiams po 
bendros įmonės likvidavimo, Komisija 
atlieka šio reglamento įgyvendinimo ir
bendros įmonės pasiektų rezultatų 
įvertinimus. Šiuose įvertinimuose, 
atsižvelgiant į ATM pagrindinį planą, 
daugiausia dėmesio visų pirma skiriama 
šių konkrečių rezultatų, pasiektų iki 
nustatyto termino, poveikiui ir 
veiksmingumui. Įvertinimuose taip pat 
aptariami darbo metodai ir bendros 
įmonės bendra finansinė padėtis. 
Komisija pateikia tų įvertinimų rezultatus 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros įmonės narių, kurie 2014 m. 
sausio 1 d. nėra prisidėję prie bendros 
įmonės darbo programos, susijusios su 
2014–2020 m. Sąjungos finansine 
programa, išlaidų nei nepiniginiais, nei 
piniginiais įnašais, narystė nutrūksta 
2016 m. gruodžio 31 d.

Bendros įmonės narių, kurie 2014 m. 
sausio 1 d. nėra prisidėję prie bendros 
įmonės darbo programos, susijusios su 
2014–2020 m. Sąjungos finansine 
programa, išlaidų nei nepiniginiais, nei 
piniginiais įnašais, narystė nutrūksta 
2016 m. gruodžio 31 d. Turėtų būti 
skelbiamas atviras konkursas dėl veiklos, 
kuri turi būti vykdoma pagal Sąjungos 
2014–2020 m. finansinę programą.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Sudarant administracinę valdybą ir 
skiriant jos pirmininką, laikomasi 
programos „Horizontas 2020“ 16 
straipsnio nuostatų ir užtikrinama lyčių 
pusiausvyra.“

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 2. 6 straipsnis pakeičiamas taip:

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendros įmonės arba administracinės 
valdybos nariams ir bendros įmonės 

1. Gavusi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymą, administracinė valdyba priima 
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darbuotojams draudžiama dalyvauti 
bendros įmonės finansinės paramos 
rengimo, vertinimo ir teikimo 
procedūrose, ypač jei jiems priklauso
įstaigos, dalyvaujančios konkursuose arba
kvietimuose teikti paraiškas, jei jie 
tokioms įstaigoms atstovauja arba yra 
sudarę su jomis susitarimus.“

taisykles dėl interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo.

2. 1 dalyje nurodytose taisyklėse bent jau:
a) nustatomi administracinės valdybos 
nariams, vykdomajam direktoriui, bendros 
įmonės nariams ir darbuotojams taikomi 
reikalavimai, susiję su įsipareigojimų 
deklaravimu ir patvirtinimu, kad jie neturi 
(arba turi) kokiu nors interesų, kurie 
galėtų pakenkti jų nepriklausomumui;
b) reikalaujama, kad a punkte nurodytos 
deklaracijos būtų tikslios ir išsamios, 
pateikiamos raštu atitinkamiems 
asmenims pradėjus eiti pareigas, 
teikiamos iš naujo pasikeitus asmeninei 
padėčiai ir viešai skelbiamos;
c) nustatomi aiškūs ir objektyvūs 
deklaracijų, pateiktų pagal a punktą, 
vertinimo kriterijai, užtikrinamas 
nuoseklus tų kriterijų taikymas ir 
numatoma nuostata dėl bet kokios tokios 
deklaracijos patikrinimo iškilus su ja 
susijusių klausimų;
d) numatoma procedūra, padedanti 
užtikrinti, kad bet kuris suinteresuotas 
asmuo, dėl kurio galimybės veikti 
nepriklausomai sprendžiant kurį nors 
posėdžio darbotvarkėje numatytą 
klausimą gali kilti abejonių, nedalyvautų 
rengiant viešojo konkurso dokumentus, 
juos vertinant arba skiriant laimėtoją, jei 
jiems priklauso įstaigos, galinčios 
dalyvauti viešuosiuose konkursuose, jie 
tokioms įstaigoms atstovauja arba yra 
sudarę su jomis partnerystės susitarimus, 
arba jei nustatytas kitoks galintis kilti 
interesų konfliktas;
e) nustatoma aiški ir nuosekli politika ir 
procedūros, kuriomis sprendžiami 
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taisyklių pažeidimai, įskaitant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas;
f) numatoma privaloma vykdomojo 
direktoriaus, visų bendros įmonės 
darbuotojų ir administracinės valdybos 
narių mokymo interesų konfliktų tema 
programa;
g) sprendžiami klausimai, susiję su 
situacija, kai asmuo nustoja eiti pareigas 
bendroje įmonėje.“

Or. en

Pagrindimas

Naujas tekstas yra pagrįstas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete jau priimtu 
tekstu dėl Europos GNSS agentūros ir juo siekiama nustatyti išsamią interesų konfliktų 
politiką. Pagal šią politiką reikalaujama, kad šalys deklaruotų tokių intereso konfliktų 
nebuvimą arba buvimą, ir nustatyti procedūrą, susijusią su interesų konfliktų sprendimu, nes 
pernelyg dažnai interesų deklaracijos pateikiamos, tačiau dėl jų nesiimama jokių veiksmų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip 
bendros įmonės laikinas darbuotojas pagal 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 
straipsnio a dalį. Vykdomąjį direktorių 
skiria administracinė valdyba iš Komisijos 
pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir 
skaidrios atrankos procedūros.

Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip 
bendros įmonės laikinas darbuotojas pagal 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 
straipsnio a dalį. Vykdomąjį direktorių 
skiria administracinė valdyba iš Komisijos 
pagal programos „Horizontas 2020“ 16 
straipsnį pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendra įmonė, vadovaudamasi 
programos „Horizontas 2020“ 16 
straipsniu, užtikrina, kad sudarant 
sutartis ir jas skiriant būtų užtikrinama 
lyčių pusiausvyra.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl bendros įmonės SESAR veiklos 
pratęsimo iki 2024 m. ir mano, kad tai yra svarbu siekiant toliau įgyvendinti programos 
„Horizontas 2020“ inovacijų investicijų dokumentų rinkinį. Ši bendra įmonė padės toliau 
laikytis koordinuoto požiūrio įgyvendinant Bendro Europos dangaus (angl. SES) oro eismo 
valdymo (angl. ATM) mokslinių tyrimų ir inovacijų programą. 

Dėl 6 straipsnio pakeitimo pranešėja mano, kad SESAR reikalinga griežta interesų konfliktų 
politika, pagal kurią būtų reikalaujama, kad šalys deklaruotų interesų konfliktų buvimą (arba 
nebuvimą), ir kurioje būtų nustatyta šių interesų konfliktų sprendimo procedūra, nes pernelyg 
dažnai interesų deklaracijos yra pateikiamos, tačiau dėl jų nesiimama jokių veiksmų.

Dėl horizontalaus pobūdžio pakeitimų pranešėja laikosi nuomonės, kad programa 
„Horizontas 2020“ turėtų būti įgyvendinama sudarant viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes pagal 187 straipsnį tik tuo atveju, jeigu kitokios rūšies partnerystės nepadėtų 
siekti nustatytų tikslų arba pritraukti reikalingų investicijų. Tokių partnerysčių valdymas ir 
veikimas turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas ir efektyvus ir suteikti galimybę aktyviai 
dalyvauti įvairioms suinteresuotosioms šalims, vykdančioms veiklą savo konkrečioje srityje.
Todėl pranešėjas pabrėžė, kad svarbu paisyti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei 
taikytinų principų, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos „Horizontas 2000“, ir 
tikėtinų jų taikymo rezultatų. Tai ypač svarbu užtikrinant atvirumą, skaidrumą, atvirą prieigą, 
o ypač lyčių lygybę. Dėl šių principų pranešėja pateikė pakeitimus, kad būtų įgyvendintos 
lyčių lygybės nuostatos, įtvirtintos programos „Horizontas 2020“ reglamento 15 straipsnyje.

SESAR, kaip programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo priemonė, neabejotinai turi atitikti 
šios programos mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetus, kaip nustatyta pažangaus, 
ekologiško ir integruoto transporto uždavinyje. Šiuo tikslu pranešėja padarė pakeitimus.

Galiausiai pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ši bendra įmonė veiklą vykdys 
laikydamasi programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių ir jai nebus taikomos jokios 
išimtys; biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, pagrįsta Finansinio reglamento 208 
straipsniu, nekeičiama, o biudžetas patikslintas atsižvelgiant į daugiametės finansinės 
programos pakeitimus, susijusius su programa „Horizontas 2020“.


