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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват (например:
„АБВГ“). Заместванията се обозначават, като се посочва с получер 
курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0501),

– като взе предвид член 187 и член 188, алинея първа от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с 
Парламента (C7-0258/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджетен контрол (A7-0000/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
… 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014 —

(4) Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
… 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014 —
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2020 г.)18 има за цел постигането на по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на рамковата програма
„Хоризонт 2020“ и средства от частния 
сектор в рамките на публично-частни 
партньорства в ключови области, в 
които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
в областта на конкурентоспособността и 
за справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски в 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО.

2020 г.)18 има за цел постигането на по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на рамковата програма
„Хоризонт 2020“ и средства от частния 
сектор в рамките на публично-частни 
партньорства в ключови области, в 
които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
в областта на конкурентоспособността, 
да привлекат частни инвестиции, 
както и за справяне с обществените 
предизвикателства. Тези партньорства 
следва да се базират на дългосрочни 
ангажименти, в т.ч. балансирано 
участие на всички партньори, да 
подлежат на отчет във връзка с 
постигането на техните цели и да са 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза относно научно-
изследователската и развойна 
дейност и иновациите. Управлението 
и функционирането на тези 
партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните си области. 
Участието на Съюза в тези партньорства 
може да бъде под формата на финансови 
вноски в съвместни предприятия, 
създадени въз основа на член 187 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съгласно Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

__________________ __________________
18 ОВ [Х2020 РП]. 18 ОВ [Х2020 РП].

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ […]/2013 на Съвета от [...] 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“
(2014 — 2020 г.) следва да бъде 
предоставена допълнителна подкрепа за 
съвместните предприятия, създадени 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО, при 
условията, определени в Решение (ЕС) 
№ […]/2013.  Приоритетът за постигане 
на водещи позиции в промишлеността е 
насочен към две специфични 
направления на дейност в рамките на 
информационните и комуникационни 
технологии:  „микро- и 
наноелектрониката“ и „ново поколение 
компоненти и системи — разработване 
на авангардни и интелигентни вградени 
компоненти и системи“.  Вградените 
компютърни системи (ARTEMIS) и 
наноелектрониката (ENIAC) следва да 
бъдат обединени в една инициатива.

(5) В съответствие с „Хоризонт 2020“ 
― рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.) („Хоризонт 2020“), установена с 
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламенти и на 
Съвета18a и Решение (ЕС) № […]/2013 
на Съвета от [...] 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.)19

може да бъде предоставена 
допълнителна подкрепа за съвместните 
предприятия, създадени съгласно
„Хоризонт 2020“  и при условията, 
определени в този регламенти и в
Решение (ЕС) № […]/2013.  
Приоритетът за постигане на водещи 
позиции в промишлеността е насочен 
към две специфични направления на 
дейност в рамките на информационните 
и комуникационни технологии:  „микро-
и наноелектрониката“ и „ново 
поколение компоненти и системи —
разработване на авангардни и 
интелигентни вградени компоненти и 
системи“.  Вградените компютърни 
системи (ARTEMIS) и 
наноелектрониката (ENIAC) следва да 
бъдат обединени в една инициатива.

__________________ __________________
18a Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета  
за установяване на „Хоризонт 2020“ 
— рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.) и за отмяна на Решение 
1982/2006/ЕО (ОВ L …)

19 ОВ [Х2020 СП]. 19 ОВ [Х2020 СП].
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Продължаващата подкрепа за 
програмите за научни изследвания в 
областта на наноелектрониката и 
вградените компютърни системи следва 
да се основава на опита, придобит от 
дейностите на съвместните предприятия 
ARTEMIS и ENIAC, включително на 
резултатите от техните междинни 
оценки, на препоръките на 
заинтересованите страни и на 
необходимостта от постигане на 
ефективна координация и синергичен 
ефект по отношение на ресурсите.

(13) Продължаващата подкрепа за 
програмите за научни изследвания в 
областта на наноелектрониката и 
вградените компютърни системи следва 
да се основава на опита, придобит от 
дейностите на съвместните предприятия 
ARTEMIS и ENIAC, включително на 
резултатите от техните междинни 
оценки, на препоръките на 
заинтересованите страни, на 
необходимостта от постигане на 
ефективна координация и синергичен 
ефект по отношение на ресурсите, и 
като се поддържа необходимата 
автономност, за да се обезпечи 
подходящ баланс на правомощията за 
вземане на решения в тристранната 
управленска структура, включваща 
частния сектор, държавите членки 
на ECSEL и Съюза.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е засилено взаимодействие 
между заинтересованите страни от 
европейските технологични платформи 
ARTEMIS, ENIAC и EPoSS
(европейската технологична платформа 
за интегриране на интелигентни 

(14) Налице е засилено взаимодействие 
между заинтересованите страни от 
европейските технологични платформи 
ARTEMIS, ENIAC и EPoSS
(европейската технологична платформа 
за интегриране на интелигентни 
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системи), както това е описано 
подробно в стратегическата програма за 
научни изследвания и иновации на 
високо равнище на промишления сектор 
на компоненти и системи за ИКТ, която 
те изготвиха през 2012 г.  С оглед на 
използването по най-добър начин на 
синергичните ефекти, които са резултат 
от тези взаимодействия, и по-
нататъшното надграждане въз основа на 
тях, е необходимо да бъде създадено 
единно съвместно предприятие
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие ECSEL“), което да обхваща 
електронните компоненти и системи, 
включително предишните дейности на 
съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS, и да използва структура и 
правила, които в по-голяма степен са 
подходящи за целта, с оглед 
подобряване на ефективността и 
постигане на опростяване. За тази цел 
съвместното предприятие ECSEL следва 
да приеме финансови правила съобразно 
своите нуждите в съответствие с
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза24.

системи), както това е описано 
подробно в стратегическата програма за 
научни изследвания и иновации на 
високо равнище на промишления сектор 
на компоненти и системи за ИКТ, която 
те изготвиха през 2012 г. С оглед на 
използването по най-добър начин на 
синергичните ефекти, които са резултат 
от тези взаимодействия, и по-
нататъшното надграждане въз основа на 
тях, е необходимо да бъде създадено 
единно съвместно предприятие
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие ECSEL“), което да обхваща 
електронните компоненти и системи, 
включително предишните дейности на 
съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS, и да използва структура и 
правила, които в по-голяма степен са 
подходящи за целта, с оглед 
подобряване на ефективността и 
постигане на опростяване. За тази цел 
съвместното предприятие ECSEL следва 
да приеме финансови правила съобразно 
своите нуждите в съответствие с
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза24.

__________________ __________________

24 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 24 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) В допълнение към междинното 
оценяване на съвместното 
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предприятие ECSEL и оценяването, 
посочено в член 32 от „Хоризонт 
2020“, съвместните технологични 
инициативи, като специфичен 
финансов инструмент на „Хоризонт 
2020“, следва да подлежат на 
обстойна междинна оценка, 
включваща, наред с останалото, 
анализ на тяхната откритост, 
прозрачност и ефикасност.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 отчетите 
на органите по член 209 от посочения 
регламент трябва да се проверят от 
независим одитен орган, който дава 
становище, inter alia, относно 
надеждността на отчетите, както и 
за законосъобразността и 
редовността на свързаните с тях 
операции. За да се избегне двойното 
разглеждане на отчетите на 
съвместното предприятие ECSEL, те 
не следва да бъдат предмет на 
проверка от Сметната палата.

(26) Съвместното предприятие 
ECSEL следва да бъде орган, създаден
от Съюза, и освобождаването от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на неговия бюджет 
следва да се прави от Европейския 
парламент по препоръка на Съвета. 
Въпреки това следва да се отчитат 
спецификите, произтичащи от 
естеството на съвместните 
технологични инициативи (СТИ) 
като публично-частни партньорства, 
и по-специално от вноските на 
частния сектор в бюджета.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие ECSEL
представлява орган, на който е 
възложено осъществяването на 
публично-частно партньорство, 
посочено в член 209 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

3. Съвместното предприятие ECSEL
действа като орган, посочен в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обхватът на дейността на 
съвместното предприятие ECSEL ще се 
основава на резултатите, получени от 
съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS и от европейската 
технологична платформа EpoSS. Той ще 
насърчава новото развитие и 
създаването на синергични ефекти 
между следните основни области:

2. Обхватът на дейността на 
съвместното предприятие ECSEL ще се 
основава на резултатите, получени от 
съвместните предприятия ENIAC и 
ARTEMIS и от европейската 
технологична платформа EpoSS. Той ще 
насърчава новото развитие и 
създаването на синергични ефекти 
между следните основни области, по 
справедлив начин:

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на вноската на 
Съюза, включително бюджетни кредити 

1. Максималният размер на вноската на 
Съюза, включително бюджетни кредити 
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от ЕАСТ, за съвместното предприятие 
ECSEL за покриване на 
административните и оперативните 
разходи е 1 215 255 000 EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.). 
Изпълнението на бюджета по 
отношение на вноската на Съюза се 
възлага на съвместното предприятие 
ECSEL, действащо като орган, посочен 
в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и 
членове 60 и 61 от посочения регламент.

от ЕАСТ, за съвместното предприятие 
ECSEL за покриване на 
административните и оперативните 
разходи е 1 215 255 000 EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.). 
Изпълнението на бюджета по 
отношение на вноската на Съюза се 
възлага на съвместното предприятие 
ECSEL, действащо като орган, посочен 
в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и 
членове 60 и 61 от посочения регламент.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Финансовото участие на Съюза 
зависи от следните условия:
а) доказателство от съвместното 
предприятие ECSEL, че 
многогодишният му работен план и 
финансираните от него действия 
отговарят на изследователските 
приоритети, изложени в Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;
б) доказателство от съвместното 
предприятие ECSEL, че общите 
принципи, ръководещи Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, са 
спазени;
в) доказателство от съвместното 
предприятие ECSEL, че условията, 
изложени в член 19 от Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, са спазени.



PR\1010878BG.doc 13/22 PE523.014v01-00

BG

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата вноска на 
държавите членки на ECSEL в 
оперативните разходи на съвместното 
предприятие ECSEL е в размер на най-
малко 1 200 000 000 EUR за периода, 
определен в член 1.

1. Минималната финансова вноска на 
държавите членки на ECSEL в 
оперативните разходи на съвместното 
предприятие ECSEL е пропорционална 
на вноската на Съюза от 1 200 000 000 
EUR за периода, определен в член 1.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Частните членове правят или 
вземат мерки техните съставни субекти 
да правят вноски за съвместното 
предприятие ECSEL в размер на най-
малко 1 700 000 000 EUR за периода, 
определен в член 1.

2. Частните членове допринасят за 
установяването и осъществяването 
на съвместното предприятие ECSEL 
и очакват от техните съставни 
субекти, както и вземат мерки 
последните да правят вноски за 
съвместното предприятие ECSEL в 
размер на най-малко 1 700 000 000 EUR 
за периода, определен в член 1.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членовете на съвместното 
предприятие ECSEL, различни от 
Съюза, докладват всяка година до 31
януари на управителния съвет относно 
стойността на вноските, посочени в 
параграфи 1 и 2, направени през всяка 
от предходните финансови години.

4. Членовете на съвместното 
предприятие ECSEL, различни от 
Съюза, докладват всяка година до 31
май на управителния съвет относно 
стойността на вноските, посочени в 
параграфи 1 и 2, направени през всяка 
от предходните финансови години.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие ECSEL 
приема свои специфични финансови 
правила в съответствие с член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и 
Регламент (ЕС) № ... [делегиран 
регламент относно примерен финансов 
регламент за ПЧП].

Съвместното предприятие ECSEL 
приема свои специфични финансови 
правила в съответствие с член 208 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и 
Регламент (ЕС) № ... [делегиран 
регламент относно примерен финансов 
регламент за агенциите].

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До 31 декември 2017 г. Комисията 
също така осъществява оценка на 
връзката между националните 
критерии за допустимост и 
критериите за допустимост, 
изложени в Регламент (ЕС) № 
...[Правила за участие и 
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разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“]. Тази оценка по-
конкретно разглежда въздействието, 
което различията между 
националните критерии за 
допустимост, както и различията 
между тези национални критерии за
допустимост и критериите за 
допустимост според „Хоризонт 2020“ 
оказва върху равнището на участие.. 
Оценката обръща особено внимание 
на въздействието върху достъпа на 
субекти от държави членки на Съюза, 
които не са членки на съвместното 
предприятие ECSEL, до финансиране 
по линия на съвместното 
предприятие ECSEL. Комисията 
съобщава заключенията от тази 
оценка и своите забележки на 
Европейския парламент и на Съвета 
до 30 юни 2018 г.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL е част от освобождаването от 
отговорност, предоставяно от 
Европейския парламент по препоръка
на Съвета, на Комисията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL е в съответствие с 
освобождаването от отговорност на 
органите, посочени в член 208 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на Съвета.

Or. en



PE523.014v01-00 16/22 PR\1010878BG.doc

BG

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместното предприятие ECSEL си 
сътрудничи изцяло с институциите, 
които участват в процедурата по 
освобождаване от отговорност, и 
предоставя всяка необходима 
допълнителна информация. Във връзка 
с това от него може да бъде поискано 
да участва в заседания на 
съответните институции или органи 
и да подпомага оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
на Комисията.

2. Съвместното предприятие ECSEL си 
сътрудничи изцяло с институциите, 
които участват в процедурата по 
освобождаване от отговорност, и при 
необходимост предоставя всяка 
необходима допълнителна информация.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да вземе предвид всички 
специфични оперативни потребности 
на съвместното предприятие, 
установено с настоящия регламент, 
Комисията може да изиска 
ограничени дерогации от Регламент 
(ЕС) № .../2013 [„Хоризонт 2020“] и 
Решение (ЕС) № .../201318a, доколкото 
тези дерогации са ограничени до 
необходимия минимум, така че да 
бъде обезпечено максимално спазване 
на целите и прилагането на 
„Хоризонт 2020“ . По тази причина 
на Комисията може да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. В съответствие с член 50 от 
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Регламент (ЕС) № .../2013 [„Хоризонт 
2020“] делегирането на правомощия, 
посочено в член 1, параграф 3 от този 
регламент, може да бъде отменено по 
всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета.
________________
18а ОВ [Х2020 СП].

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение – част 16 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните разходи на 
съвместното предприятие ECSEL не 
надвишават 39 420 000 EUR и се 
покриват от финансовите вноски, 
посочени в член 3, параграф 1 за 
вноската на Съюза в размер до
15 255 000 EUR, член 4, параграф 2 за 
вноската на частните членове в размер 
до 19 710 000 EUR и член 19, параграф 2 
за приключване на действията, 
започнати съгласно Регламент (ЕО) 
№ 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008.
Ако част от вноската за 
административните разходи не бъде 
използвана, тя може да бъде 
предоставена, за да се покрият 
оперативните разходи на съвместното 
предприятие ECSEL.

2. Административните разходи на 
съвместното предприятие ECSEL не 
надвишават 40 945 500 EUR и се 
покриват от финансовите вноски, 
посочени в член 3, параграф 1 за 
вноската на Съюза в размер до
15 920 440 EUR, член 4, параграф 2 за 
вноската на частните членове в размер 
до 20 570 060 EUR и член 19, параграф 2 
за приключване на действията, 
започнати съгласно Регламент (ЕО) 
№ 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008
― 4455000 EUR  . Ако част от вноската 
за административните разходи не бъде 
използвана, тя може да бъде 
предоставена, за да се покрият 
оперативните разходи на съвместното 
предприятие ECSEL. Ако прецени, че 
вноската за административните 
разходи е недостатъчна, 
изпълнителният директор може да 
свика управителния съвет, за да 
поиска корекция.

Or. en
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Обосновка

Настоящата сума, запазена за администрирането на ECSEL, е ниска в сравнение с 
административните потребности на други съвместни предприятия, в т.ч. 
предишните ARTEMIS и ENIAC. С настоящото изменение се увеличава 
административният бюджет за ECSEL с 10%, което, след надлежно консултиране, 
докладчикът счита за по-близко до реалните потребности на ECSEL. Новото 
съвместно предприятие обаче обединява две предишни съвместни предприятия и е 
трудно да се предвидят действителните му потребности, затова директорът следва 
да има възможност да поиска корекции.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение – част 16 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако член на съвместното предприятие 
ECSEL не изпълни задълженията си по 
отношение на своята договорена 
финансова вноска, изпълнителният 
директор го уведомява писмено за това 
и определя разумен срок, в който 
задължението да бъде изпълнено. Ако 
пропуските не бъдат отстранени в 
рамките на посочения срок, 
изпълнителният директор свиква 
заседание на управителния съвет, на 
което се решава дали членството на 
неизправния член трябва да бъде 
прекратено или трябва да бъдат 
предприети други мерки, докато той 
изпълни своите задължения.

5. Ако член на съвместното предприятие 
ECSEL не изпълни задълженията си по 
отношение на своята договорена 
финансова вноска, изпълнителният 
директор го уведомява писмено за това 
и определя разумен срок, в който 
задължението да бъде изпълнено. Ако 
пропуските не бъдат отстранени в 
рамките на посочения срок, 
изпълнителният директор предлага 
управителният съвет да покани 
Комисията да предприеме 
необходимите действия в 
съответствие с член 323 от Договора 
за възстановяване на въпросната 
вноска.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение – част 18 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместното предприятие ECSEL 
подкрепя непреките действия чрез 

1. Съвместното предприятие ECSEL 
подкрепя непреките действия чрез 
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открити покани за представяне на 
предложения на състезателна основа и 
отпускане на публично финансиране в 
рамките на наличния бюджет. 
Публичната подкрепа, предоставена в 
рамките на настоящата инициатива, не 
засяга процедурните и материалните 
правила за държавните помощи.

открити покани за представяне на 
предложения на състезателна основа, 
при строго спазване на Регламент 
(ЕС) № .../2013  [„Хоризонт 2020“] и 
Регламент (ЕС) № ...  [Правила за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“], и 
отпускане на публично финансиране в 
рамките на наличния бюджет. 
Публичната подкрепа, предоставена в 
рамките на настоящата инициатива, не 
засяга процедурните и материалните 
правила за държавните помощи.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение – част 18 – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Специфичните критерии за 
допустимост за финансиране от страна 
на държавите — членки на ECSEL 
могат да бъдат определени от 
съответните национални финансиращи 
органи и се включват в работния план.

Специфичните критерии за допустимост 
за финансиране от страна на 
държавите членки на ECSEL могат да 
бъдат определени от съответните 
национални финансиращи органи и се 
включват в работния план. При все 
това финансирането от Съюза не се 
ограничава до участници от 
държавите членки на ECSEL и в 
работния план се включват 
разпоредби, за да се гарантира, че 
поканите за действия по линия на 
съвместното предприятие ECSEL на 
практика ще са отворени и за 
субекти от държави членки на Съюза, 
които не са членове на съвместното 
предприятие ECSEL .

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение – част 22 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие ECSEL 
ежегодно докладва на Комисията в 
съответствие с член 60, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

заличава се

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение – част 22 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат 
от независим одитен орган, както е 
определено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

заличава се

 Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL не подлежат на 
проверка от страна на Сметната 
палата.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът счита, че „Хоризонт 2020“ е в добра позиция да се възползва от успеха на 
7-та рамкова програма и допълнително да подкрепи европейските научни изследвания 
чрез инвестиране на публични средства и привличане на частни инвестиции по такъв 
начин, че да се ускори развитието на истинско европейско научноизследователско 
пространство.  Научните изследвания са в основата на иновациите във всички области 
на живота и следователно са в основата на различните хоризонтални политики на 
Съюза. Правилните инвестиции ще осигурят допълнителен стимул за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“, превръщайки икономиката на ЕС в интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика.

Тъй като ИКТ е ключова базова технология, която улеснява иновациите в други 
промишлени сектори, съвместното предприятие ECSEL ще има ключова роля за 
постигане на целите, установени в стълба на „Хоризонт  2020“ „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“. Целите ще бъдат засилване на индустриалната 
конкурентоспособност в ключови технологии като микро- и наноелектрониката, както 
и интелигентни вградени компоненти и системи, всички от които са приоритетни 
области, определени в рамките на темата за ИКТ в „Хоризонт  2020“.

Докладчикът съзнава, че съвместните предприятия са важен инструмент за 
изпълнението на „Хоризонт  2020“, тъй като обединяват частния и публичния сектор в 
целенасочени партньорства, които постигат максимален лостов ефект от публичните 
средства и улесняват превръщането на идеите в конкретни продукти.  Докладчикът 
обаче е на мнение, че за да функционират правилно съвместните предприятия е 
необходимо да се намери точният баланс между свободата им да работят по независим 
начин и съобразяването с целите и принципите на „Хоризонт  2020“. В този смисъл 
настоящият регламент е от особено значение, тъй като ще създаде рамката за работата 
на съвместните предприятия за следващите 7 години. В този контекст докладчикът 
разбира изискването на Комисията да поиска някои дерогации от правилата за участие 
и разпространение на резултатите в „Хоризонт  2020“ и е съгласен с тези дерогации, 
доколкото те са ограничени до необходимия минимум. Докладчикът счита, че тази 
автономност следва също така да се гарантира чрез процедура за директно 
освобождаване от отговорност, която дава възможност на Парламента пряко да 
упражнява контрол над работата на съвместните предприятия, а на съвместните 
предприятия ― повече свобода да управляват собствената си дейност. 

Докладчикът също така осъзнава, че съвместното предприятие ECSEL е уникално с 
това, че няколко държави членки на ЕС също ще бъдат част от съвместното 
предприятие в качеството им на държави членки на ECSEL. Предимството на това е 
мобилизирането на националните фондове и фондовете на Съюза, но се добавя 
предизвикателството на координирането на различните финансиращи национални 
органи и техните критерии за избор с финансирането и критериите на Съюза. Поради 
това докладчикът се надява, че държавите членки на ECSEL ще се възползват от 
възможността да поверят на съвместното предприятие да извършва плащания от 
техните вноски, с цел поканите за действия да се извършват колкото може по-гладко, и 
би желал Комисията да извърши оценка на въздействието, което разликите между 
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националните правила и правилата на Съюза биха могли да имат върху участието в 
ECSEL. Освен това докладчикът се надява, че това също така ще сведе до минимум 
риска, че субектите от държави, които са държави членки на ECSEL, ще имат непряко 
предимство в ущърб на други, тъй като това би било в противоречие с духа на 
„Хоризонт  2020“ и с начина, по който функционира финансирането от ЕС.


