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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 pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0501),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 
pirmą pastraipą, pagal kuriuos Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu 
(C7-0258/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto kontrolės 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
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.)18, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant „Horizonto 2020“
bendrosios programos ir privačiojo 

(4) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)18, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ ir 
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sektoriaus lėšas sukuriant viešojo ir 
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 dėl 
Europos Sąjungos veikimo 187 straipsniu 
pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

privačiojo sektoriaus lėšas sukuriant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, pritraukti privačių investicijų ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Tos 
partnerystės turėtų būti grindžiamos 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
suderintą visų partnerių indėlį, jos turėtų 
būti atskaitingos už pažangą siekiant savo 
tikslų ir suderintos su strateginiais 
Sąjungos tikslais mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityje. 
Tų partnerysčių valdymas ir veikimas 
turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas 
ir efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečioje 
srityje. Sąjunga gali dalyvauti tose 
partnerystėse mokėdama finansinius įnašus 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 187 straipsniu pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
18 OL [H2020 BP]. 18 OL [H2020 BP].

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kaip numatyta 2003 m. […] Tarybos 
sprendime (ES) Nr. […]/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)19, pagal Sprendimą Nr. 
1982/2006/EB įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms turėtų būti toliau teikiama 
parama Sprendime (ES) Nr. […]/2013 

(5) kaip numatyta bendrojoje mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 
sukurtoje Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. .../201318a, ir 2003 m. 
[…] Tarybos sprendime (ES) Nr. […]/2013 
dėl specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
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nurodytomis sąlygomis. Pramonės subjektų 
lyderystės prioritetas skirtas dviem 
konkrečioms informacinių ir ryšių 
technologijų srities veiklos kryptims:
„mikroelektronika ir nanoelektronika“ bei
„naujos kartos komponentai ir sistemos, 
pažangiųjų ir išmaniųjų įterptųjų 
komponentų ir sistemų projektavimas“.
Įterptųjų kompiuterinių sistemų
(ARTEMIS) kryptis ir nanoelektronikos
(ENIAC) kryptis turėtų būti sujungtos į 
bendrą iniciatyvą;

2020 m.)19, pagal programą „Horizontas 
2020“ ir tame reglamente ir Sprendime
(ES) Nr. […]/2013 nurodytomis sąlygomis
įsteigtoms bendrosioms įmonėms gali būti 
toliau teikiama parama. Pramonės 
subjektų lyderystės prioritetas skirtas 
dviem konkrečioms informacinių ir ryšių 
technologijų srities veiklos kryptims:
„mikroelektronika ir nanoelektronika“ bei
„naujos kartos komponentai ir sistemos, 
pažangiųjų ir išmaniųjų įterptųjų 
komponentų ir sistemų projektavimas“.
Įterptųjų kompiuterinių sistemų
(ARTEMIS) kryptis ir nanoelektronikos
(ENIAC) kryptis turėtų būti sujungtos į 
bendrą iniciatyvą;

__________________ __________________
18a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. .../2013, kuriuo 
sukuriama Bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.) ir panaikinamas 
Sprendimas Nr. 1982/2006/EB, (OL L ...).

19 OL [H2020 SP]. 19 OL [H2020 SP].

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) toliau teikiant paramą 
nanoelektronikos ir įterptųjų kompiuterinių 
sistemų mokslinių tyrimų programoms, 
reikėtų remtis bendrųjų įmonių ENIAC ir 
ARTEMIS veiklos patirtimi, taip pat šių 
įmonių tarpinių vertinimų rezultatais, 
suinteresuotųjų šalių rekomendacijomis ir
būtinybe siekti veiksmingo išteklių 
koordinavimo ir sinergijos;

(13) toliau teikiant paramą 
nanoelektronikos ir įterptųjų kompiuterinių 
sistemų mokslinių tyrimų programoms, 
reikėtų remtis bendrųjų įmonių ENIAC ir 
ARTEMIS veiklos patirtimi, taip pat šių 
įmonių tarpinių vertinimų rezultatais, 
suinteresuotųjų šalių rekomendacijomis,
būtinybe siekti veiksmingo išteklių 
koordinavimo ir sinergijos ir būtino 
savarankiškumo išlaikymu siekiant 
užtikrinti sprendžiamosios galios 
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trišaliame valdyme, kuriame dalyvauja 
privatusis sektorius, ECSEL valstybės 
narės ir Sąjunga, pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) didėja Europos technologijų platformų 
ARTEMIS, ENIAC ir EPoSS (Europos 
išmaniųjų sistemų integracijos technologijų 
platforma) suinteresuotųjų šalių sąveika –
taip teigiama 2012 m. jų paskelbtoje IRT 
komponentų ir sistemų pramonės aukšto 
lygio strateginėje mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkėje. Siekiant kuo 
labiau išnaudoti šios sąveikos teikiamą 
sinergiją ir ja pasiremti, reikia įsteigti vieną 
bendrąją įmonę (toliau – bendroji įmonė 
ECSEL), kuri apimtų elektroninių 
komponentų ir sistemų sritį, įskaitant 
ankstesnę bendrųjų įmonių ENIAC ir 
ARTEMIS veiklą, ir naudotųsi labiau į 
tikslą orientuota struktūra ir taisyklėmis, 
kad būtų dirbama našiau, o tvarka būtų 
paprastesnė. Tuo tikslu bendroji įmonė 
ECSEL turėtų patvirtinti poreikius 
atitinkančias finansines taisykles, 
laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių
taisyklių24 209 straipsnio;

(14) didėja Europos technologijų platformų 
ARTEMIS, ENIAC ir EPoSS (Europos 
išmaniųjų sistemų integracijos technologijų 
platforma) suinteresuotųjų šalių sąveika –
taip teigiama 2012 m. jų paskelbtoje IRT 
komponentų ir sistemų pramonės aukšto 
lygio strateginėje mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkėje. Siekiant kuo 
labiau išnaudoti šios sąveikos teikiamą 
sinergiją ir ja pasiremti, reikia įsteigti vieną 
bendrąją įmonę (toliau – bendroji įmonė 
ECSEL), kuri apimtų elektroninių 
komponentų ir sistemų sritį, įskaitant 
ankstesnę bendrųjų įmonių ENIAC ir 
ARTEMIS veiklą, ir naudotųsi labiau į 
tikslą orientuota struktūra ir taisyklėmis, 
kad būtų dirbama našiau, o tvarka būtų 
paprastesnė. Tuo tikslu bendroji įmonė 
ECSEL turėtų patvirtinti poreikius 
atitinkančias finansines taisykles, 
laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių
taisyklių24 208 straipsnio;

__________________ __________________
24 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 24 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) be bendrosios įmonės ECSEL 
tarpinio vertinimo ir programos 
„Horizontas 2020“ 32 straipsnyje 
nurodyto vertinimo, turėtų būti atliktas 
jungtinių technologijų iniciatyvų, kurios 
yra ypatinga programos „Horizontas 
2020“ finansavimo priemonė, išsamus 
tarpinis vertinimas, kurį, be kita ko, 
sudarytų atvirumo, skaidrumo ir 
veiksmingumo analizė; 

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų 
tų įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį šio reglamento 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter ala, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės ECSEL 
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai,

(26) bendroji įmonė ECSEL turėtų būti
Sąjungos įsteigta įstaiga, dėl kurios 
biudžeto įvykdymo sprendimą priimtų 
Europos Parlamentas Tarybai 
rekomendavus. Vis dėlto turėtų būti 
atsižvelgta į jungtinių technologijų 
iniciatyvų (JTI), veikiančių viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerysčių 
pagrindu, pobūdžio ir ypač privačiojo 
sektoriaus indėlio į biudžetą specifiškumą,

Or. en



PE523.014v02-00 10/19 PR\1010878LT.doc

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendroji įmonė ECSEL yra subjektas, 
kuriam pavesta įgyvendinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, numatytą
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
209 straipsnyje.

3. Bendroji įmonė ECSEL veikia kaip
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
208 straipsnyje nurodyta įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL veikla bus 
grindžiama bendrųjų įmonių ENIAC ir 
ARTEMIS bei Europos technologijų 
platformos EPoSS pasiektais rezultatais. Ji 
skatins naujus pokyčius ir sinergiją šiose 
pagrindinėse srityse:

2. Bendrosios įmonės ECSEL veikla bus 
grindžiama bendrųjų įmonių ENIAC ir 
ARTEMIS bei Europos technologijų 
platformos EPoSS pasiektais rezultatais. Ji 
vienodomis sąlygomis skatins naujus 
pokyčius ir sinergiją šiose pagrindinėse 
srityse:

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
ECSEL administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į bendrąją įmonę 
ECSEL administracinėms išlaidoms ir 
veiklos išlaidoms padengti yra 
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1 215 255 000 EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.). Su 
Sąjungos įnašu susijęs biudžeto vykdymas 
pavedamas bendrajai įmonei ECSEL, kuri 
veikia kaip Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodyta 
įstaiga, vadovaudamasi to reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 
60 ir 61 straipsnių nuostatomis.

1 215 255 000 EUR. Įnašas mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai, kuria 
įgyvendinama bendroji programa
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.). Su 
Sąjungos įnašu susijęs biudžeto vykdymas 
pavedamas bendrajai įmonei ECSEL, kuri 
veikia kaip Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 208 straipsnyje nurodyta 
įstaiga, vadovaudamasi to reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 
60 ir 61 straipsnių nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos finansinis įnašas skiriamas 
tokiomis sąlygomis:
a) bendroji įmonė ECSEL įrodo, jog jos 
daugiametis veikos planas ir jos 
finansuojami veiksmai atitinka bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“ nustatytus 
mokslinių tyrimų prioritetus;
b) bendroji įmonė ECSEL įrodo, jog 
laikomasi bendrajai programai 
„Horizontas 2020“ taikomų bendrųjų 
principų;
c) bendroji įmonė ECSEL įrodo, jog 
laikomasi bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ 19 straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu 
ECSEL valstybių narių finansinis įnašas 
bendrosios įmonės ECSEL veiklos 
išlaidoms padengti yra ne mažesnis kaip
1 200 000 000 EUR.

1. 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu
minimalus ECSEL valstybių narių 
finansinis įnašas bendrosios įmonės 
ECSEL veiklos išlaidoms padengti yra
lygus 1 200 000 000 EUR dydžio Sąjungos 
įnašui.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Privatūs nariai užtikrina, kad per 1 
straipsnyje nurodytą laikotarpį juos 
sudarantys subjektai bendrajai įmonei 
ECSEL skirtų ne mažesnį kaip 
1 700 000 000 EUR finansinį įnašą.

2. Privatūs nariai padeda įsteigti bendrąją 
įmonę ECSEL ir vykdyti jos veiklą ir 
reikalauja bei užtikrina, kad per 1 
straipsnyje nurodytą laikotarpį juos 
sudarantys subjektai bendrajai įmonei 
ECSEL skirtų ne mažesnį kaip 
1 700 000 000 EUR finansinį įnašą.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrosios įmonės ECSEL nariai, kiti 
nei Sąjunga, iki kiekvienų metų sausio
31 d. valdybai pateikia ataskaitą apie 1 ir 2 
dalyse nurodytų įnašų, skirtų kiekvienais 

4. Bendrosios įmonės ECSEL nariai, kiti 
nei Sąjunga, iki kiekvienų metų gegužės
31 d. valdybai pateikia ataskaitą apie 1 ir 2 
dalyse nurodytų įnašų, skirtų kiekvienais 
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ankstesniais finansiniais metais, vertę. ankstesniais finansiniais metais, vertę.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji įmonė ECSEL priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. ... 
[Deleguotasis reglamentas dėl VPSP
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Bendroji įmonė ECSEL priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
208 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. ... 
[Deleguotasis reglamentas dėl agentūroms
taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
taip pat įvertina nacionalinių atrankos 
kriterijų ir Reglamente (ES) Nr. ... 
[programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] nustatytų 
atrankos kriterijų sąryšį. Atliekant šį 
vertinimą ypač įvertinama, kokį poveikį 
dalyvavimo mastui daro įvairių 
nacionalinių atrankos kriterijų skirtumai 
ir tų nacionalinių atrankos kriterijų ir 
programos „Horizontas 2020“ atrankos 
kriterijų skirtumai. Atliekant vertinimą 
ypač atsižvelgiama į poveikį valstybių 
narių, kurios nėra bendrosios įmonės 
ECSEL narės, subjektų galimybėms gauti 
finansavimą iš bendrosios įmonės 
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ECSEL. Šio įvertinimo išvadas kartu su 
savo pastabomis Komisija iki 2018 m. 
birželio 30 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu į bendrąją įmonę 
ECSEL, yra biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, Komisijai suteikia 
Europos Parlamentas pagal Sutarties 319 
straipsnyje nustatytą procedūrą, dalis.

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu į bendrąją įmonę 
ECSEL, suteikiamas remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje 
nurodytų įstaigų biudžeto įvykdymo
patvirtinimu.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų atsižvelgta į visus pagal šį 
reglamentą įsteigtos bendrosios įmonės 
specifinius veiklos poreikius, Komisija 
gali prašyti leisti ribotai nukrypti nuo 
Reglamento (ES) Nr. .../201318a, jei tie 
nukrypimai būtų kiek galima mažesni, 
kad būtų užtikrintas kiek galima didesnis 
programos „Horizontas 2020“ tikslų ir 
įgyvendinimo laikymasis. Tuo tikslu pagal 
SESV 290 straipsnį Komisijai gali būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2013 [programos 
„Horizontas 2020“ taisyklės] Europos 
Parlamentas arba Taryba gali bet kada 
atšaukti šiame reglamente nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus.
________________
18a OL ... [H2020 SP].

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės ECSEL 
administracinės išlaidos neviršija
39 420 000 EUR ir yra padengiamos iš 
finansinių įnašų, nurodytų 3 straipsnio 1 
dalyje (Sąjungos įnašas – ne daugiau kaip
15 255 000 EUR), 4 straipsnio 2 dalyje
(privačių narių įnašas – ne daugiau kaip
19 710 000 EUR) ir 19 straipsnio 2 dalyje
(vadovaujantis Reglamentais (EB) Nr. 

2. Bendrosios įmonės ECSEL 
administracinės išlaidos neviršija
40 945 500 EUR ir yra padengiamos iš 
finansinių įnašų, nurodytų 3 straipsnio 1 
dalyje (Sąjungos įnašas – ne daugiau kaip
15 920 440 EUR), 4 straipsnio 2 dalyje
(privačių narių įnašas – ne daugiau kaip
20 570 060 EUR) ir 19 straipsnio 2 dalyje
(vadovaujantis Reglamentais (EB) 
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72/2008 ir (EB) Nr. 74/2008 pradėtiems 
veiksmams užbaigti). Jei administracinėms 
išlaidoms padengti skirto įnašo dalis 
nepanaudojama, ji gali būti panaudota 
bendrosios įmonės ECSEL veiklos 
išlaidoms padengti.

Nr. 72/2008 ir (EB) Nr. 74/2008 
pradėtiems veiksmams užbaigti) (4 455 
000 EUR). Jei administracinėms išlaidoms 
padengti skirto įnašo dalis nepanaudojama, 
ji gali būti panaudota bendrosios įmonės 
ECSEL veiklos išlaidoms padengti. Jei 
įnašas administracinėms išlaidoms 
padengti laikomas nepakankamu, 
vykdomasis direktorius gali sušaukti 
valdybos susirinkimą koregavimui atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė ECSEL administravimui numatyta suma yra maža palyginti su kitų bendrųjų 
įmonių, įskaitant ankstesnes ARTEMIS ir ENIAC, administraciniais poreikiais. Šiuo 
pakeitimu 10 proc. padidinamas ECSEL administracinis biudžetas, kurį po deramos 
konsultacijos pranešėja laiko labiau atitinkančiu tikruosius ECSEL poreikius. Vis dėlto 
naujoji bendroji įmonė sujungs dvi ankstesnes bendrąsias įmones ir sunku numatyti tikruosius 
poreikius, taigi direktorius turėtų turėti galimybę atlikti tolesnį koregavimą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu kuris nors bendrosios įmonės 
ECSEL narys nevykdo įsipareigojimų dėl 
sutarto finansinio įnašo, vykdomasis 
direktorius tai pažymi raštu ir nustato 
pagrįstą laikotarpį, per kurį įsipareigojimai 
turi būti įvykdyti. Jeigu per nustatytą 
laikotarpį įsipareigojimai nėra įvykdomi, 
vykdomasis direktorius sušaukia valdybos 
susitikimą, kuriame sprendžiama, ar 
įsipareigojimų nevykdančio nario narystė 
turėtų būti panaikinta, ar reikėtų imtis
kokių nors kitokių priemonių, kol jis 
įvykdys įsipareigojimus.

5. Jeigu kuris nors bendrosios įmonės 
ECSEL narys nevykdo įsipareigojimų dėl 
sutarto finansinio įnašo, vykdomasis 
direktorius tai pažymi raštu ir nustato 
pagrįstą laikotarpį, per kurį įsipareigojimai 
turi būti įvykdyti. Jeigu per nustatytą 
laikotarpį įsipareigojimai nėra įvykdomi, 
vykdomasis direktorius siūlo, kad valdyba 
paragintų Komisiją pagal Sutarties 323 
straipsnį imtis reikiamų veiksmų įnašui 
gauti.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 18 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendroji įmonė ECSEL remia 
netiesioginius veiksmus – šiuo tikslu ji 
skelbia atvirus ir konkurencingus 
kvietimus teikti pasiūlymus, ir, 
atsižvelgdama į turimų biudžetų dydį, 
skirsto viešąsias lėšas. Bet kokia pagal šią 
iniciatyvą teikiama viešoji parama 
nepažeidžia procedūrinių ir esminių 
valstybės pagalbos taisyklių.

1. Bendroji įmonė ECSEL remia 
netiesioginius veiksmus – šiuo tikslu ji 
skelbia atvirus ir konkurencingus 
kvietimus teikti pasiūlymus griežtai pagal 
Reglamentą (ES) Nr. .../2013 [bendroji 
programa „Horizontas 2020“] ir 
Reglamentą (ES) Nr. ... [programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės], ir, atsižvelgdama į turimų 
biudžetų dydį, skirsto viešąsias lėšas. Bet 
kokia pagal šią iniciatyvą teikiama viešoji 
parama nepažeidžia procedūrinių ir 
esminių valstybės pagalbos taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 18 dalies 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialius tinkamumo finansuoti kriterijus, 
pagal kuriuos skiriamas ECSEL valstybių 
narių finansavimas, gali nustatyti 
atitinkamos nacionalinės finansavimo 
institucijos; šie kriterijai įtraukiami į darbo 
planą.

Specialius tinkamumo finansuoti kriterijus, 
pagal kuriuos skiriamas ECSEL valstybių 
narių finansavimas, gali nustatyti 
atitinkamos nacionalinės finansavimo 
institucijos; šie kriterijai įtraukiami į darbo 
planą. Vis dėlto Sąjungos finansavimas 
nėra teikiamas tik dalyvių iš ECSEL 
valstybių narių ir darbo plane nustatomos 
nuostatos siekiant užtikrinti, kad 
raginimai imtis veiksmų pagal bendrosios 
įmonės ECSEL programą būtų teikiami ir 
Sąjungos valstybėms narėms, kurios nėra 
bendrosios įmonės ECSEL narės.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų 
Audito Rūmai netikrina.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja mano, kad esama puikių galimybių įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
remtis 7-osios bendrosios programos pasiekimais ir toliau remti Europos mokslinius tyrimus 
investuojant viešąsias lėšas ir pritraukiant privačias investicijas tokiu būdu, kad būtų 
paspartintas tikros Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimas. Moksliniai tyrimai yra 
inovacijų visose gyvenimo srityse varomoji jėga ir todėl jais padedama įgyvendinti skirtingas 
horizontaliąsias Sąjungos politikos kryptis. Tinkamos investicijos suteiktų tolesnę paskatą 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų paverčiant ES ekonomiką pažangia, tvaria ir įtraukia.

Kadangi IRT yra pagrindinė didelio poveikio technologija, kuri padeda plėtoti inovacijas 
kituose pramonės sektoriuose, bendrajai įmonei ECSEL teks lemiamas vaidmuo siekiant 
programos „Horizontas 2020“ krypties „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ tikslų. Įmonės tikslai bus stiprinti pagrindinių technologijų, pvz., 
mikroelektronikos ir nenoelektronikos bei išmaniųjų įterptųjų komponentų ir sistemų, kurios 
visos yra programos „Horizontas 2020“ IRT temoje nustatytos prioritetinės sritys, pramonės 
konkurencingumą.

Pranešėja supranta, kad bendrosios įmonės yra svarbi priemonė įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, nes jos suvienija privatųjį ir viešąjį sektorių tikslinėse partnerystėse, 
kurios nepaprastai padidina viešųjų lėšų sverto poveikį ir padeda idėjas paversti konkrečiais 
produktais. Vis dėlto pranešėja mano, jog siekiant užtikrinti, kad bendrosios įmonės tinkamai 
veiktų, reikėtų deramai suderinti bendrųjų įmonių laisvę nepriklausomai vykdyti veiklą su 
griežtu programos „Horizontas 2020“ tikslų ir principų laikymusi. Taigi šis reglamentas yra 
itin svarbus, nes jame nustatoma bendrosios įmonės valdymo sistema ateinantiems 
septyneriems metams. Todėl pranešėja supranta Komisijos reikalavimą prašyti leisti šiek tiek 
nukrypti nuo programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklių ir pritaria šiems 
nukrypimams, jei tie nukrypimai būtų reikalaujamo minimalaus lygio. Pranešėja mano, kad 
šis savarankiškumas taip pat turėtų būti užtikrintas taikant tiesioginę biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą, pagal kurią Parlamentas turėtų galimybę tiesiogiai tikrinti bendrosios 
įmonės darbus, o bendroji įmonė turėtų daugiau laisvės tvarkyti savo reikalus. 

Pranešėja taip pat supranta bendrosios įmonės ECSEL unikalumą: kelios Sąjungos valstybės 
narės taip pat dalyvaus bendrosios įmonės veikloje kaip ECSEL valstybės narės. Dėl to 
privalumą teiks naudojamos nacionalinės ir Sąjungos lėšos, tačiau reikės koordinuoti skirtingų 
nacionalinių finansavimo institucijų veiklą ir jų tinkamumo kriterijus derinti su Sąjungos 
finansavimu ir kriterijais. Todėl pranešėja tikisi, jog ECSEL valstybės narės pasinaudos 
galimybe patikėti bendrajai įmonei jų įnašų naudojimą, kad raginimai imtis veiksmų vyktų 
kiek galima sklandžiau, ir norėtų, kad Komisija įvertintų galimą nacionalinių ir Sąjungos 
taisyklių skirtumų poveikį dalyvavimui bendrosios įmonės ECSEL veikloje. Pranešėja taip pat 
tikisi, kad tokiu būdu tai pat bus sumažintas pavojus, jog subjektai iš ECSEL valstybių narių 
gali turėti netiesioginę naudą pakenkiant kitiems, nes tai neatitiktų programos „Horizontas 
2020“ dvasios ir ES finansavimo principų.  


