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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza się przez 
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie 
lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0501),

– uwzględniając art. 187 i art. 188 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0258/2013),

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rozporządzenie (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[...] 2013 r. ustanawiające „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)18 ma na celu wywarcie większego 
wpływu na badania i innowacje dzięki 
połączeniu programu ramowego „Horyzont 

(4) Rozporządzenie (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[...] 2013 r. ustanawiające „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)18 ma na celu wywarcie większego 
wpływu na badania i innowacje dzięki 
połączeniu programu ramowego „Horyzont 
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2020” i środków sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów Unii w zakresie konkurencyjności 
oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom 
społecznym. Udział Unii w takich 
partnerstwach może przybrać formę 
wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa tworzone na podstawie 
art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z decyzją nr 
1982/2006/WE.

2020” i środków sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów Unii w zakresie konkurencyjności, 
pozyskiwania inwestycji sektora 
prywatnego oraz pomóc w stawieniu czoła 
wyzwaniom społecznym. Podstawą tych 
partnerstw powinno być długoterminowe 
zaangażowanie, obejmujące wyważony 
wkład wszystkich partnerów; powinny one 
być rozliczane z realizacji swoich celów i 
dostosowane do unijnych celów 
strategicznych w dziedzinie badań 
naukowych, rozwoju i innowacji. 
Zarządzanie tymi partnerstwami 
i ich funkcjonowanie powinny być 
otwarte, przejrzyste, skuteczne i wydajne 
oraz powinno umożliwić uczestnictwo 
szerokiemu spektrum zainteresowanych 
podmiotów prowadzących działalność 
w swoich dziedzinach. Udział Unii w 
takich partnerstwach może przybrać formę 
wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa tworzone na podstawie 
art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z decyzją nr 
1982/2006/WE.

__________________ __________________
18 Dz.U. [PR H2020]. 18 Dz.U. [PR H2020].

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją (UE) nr [...]/2013 
Rady z dnia [...] 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program
„Horyzont 2020” – program ramowy w 

(5) Zgodnie z programem ramowym w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
2014-2020 („Horyzont 2020”) 
ustanowionym na mocy rozporządzenia 
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zakresie badań naukowych i innowacji
(2014–2020)19 należy zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr [...]/2013.
Priorytet zakładający osiągnięcie wiodącej 
pozycji w przemyśle wymaga 
skoncentrowania się na dwóch określonych 
kierunkach działań z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych: „mikro- i 
nanoelektronice” oraz „nowej generacji 
podzespołów i układów, inżynierii 
zaawansowanych i inteligentnych 
podzespołów i systemów wbudowanych”.
Obszary systemów wbudowanych
(ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) 
powinny zostać połączone w ramach jednej 
inicjatywy.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../2013 18a oraz z decyzją (UE) nr 
[...]/2013 Rady z dnia [...] 2013 r. 
ustanawiającą program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)19

można zapewnić dalsze wsparcie na rzecz 
wspólnych przedsiębiorstw utworzonych 
na podstawie programu „Horyzont 2020”
oraz zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu oraz decyzji
(UE) nr [...]/2013. Priorytet zakładający 
osiągnięcie wiodącej pozycji w przemyśle 
wymaga skoncentrowania się na dwóch 
określonych kierunkach działań z zakresu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych: „mikro- i 
nanoelektronice” oraz „nowej generacji 
podzespołów i układów, inżynierii 
zaawansowanych i inteligentnych 
podzespołów i systemów wbudowanych”.
Obszary systemów wbudowanych
(ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC) 
powinny zostać połączone w ramach jednej 
inicjatywy.

__________________ __________________
18a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady(EU) nr .../2013 
ustanawiające „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji (2014-2020) i 
uchylającym decyzję nr 1982/2006/WE 
(Dz.U. L ...).

19 Dz.U. [PR H2020]. 19 Dz.U. [PR H2020].

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dalsze wsparcie dla programów badań 
w dziedzinie nanoelektroniki i systemów 
wbudowanych należy zapewniać w oparciu 
o doświadczenia uzyskane w ramach 
działalności operacyjnej wspólnych 
przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, w 
tym wyniki ich ocen okresowych, w
oparciu o zalecenia zainteresowanych stron 
oraz przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia skutecznej koordynacji i 
synergii zasobów.

(13) Dalsze wsparcie dla programów badań 
w dziedzinie nanoelektroniki i systemów 
wbudowanych należy zapewniać w oparciu 
o doświadczenia uzyskane w ramach 
działalności operacyjnej wspólnych 
przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, w 
tym wyniki ich ocen okresowych, w 
oparciu o zalecenia zainteresowanych 
stron, przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia skutecznej koordynacji i 
synergii zasobów i utrzymując niezbędną 
niezależność, aby zapewnić właściwą 
równowagę uprawnień decyzyjnych w 
trójkątnej strukturze zarządzania, 
obejmującej sektor prywatny, państwa 
członkowskie ECSEL i Unię Europejską.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zwiększyła się interakcja pomiędzy 
zainteresowanymi stronami europejskich 
platform technologicznych ARTEMIS, 
ENIAC, i EPoSS (European Technology 
Platform on Smart Systems Integration –
europejskiej platformy technologicznej 
integracji systemów inteligentnych), o 
czym świadczy ogłoszony przez nie w 
2012 r. ogólny program strategiczny badań 
i innowacji branży układów i podzespołów 
ICT. W celu optymalnego ujęcia i 
wykorzystania synergii wynikających z 
takich interakcji konieczne jest utworzenie 
jednego wspólnego przedsiębiorstwa 
(zwanego dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ECSEL”) 
obejmującego swoim zakresem podzespoły 

(14) Zwiększyła się interakcja pomiędzy 
zainteresowanymi stronami europejskich 
platform technologicznych ARTEMIS, 
ENIAC, i EPoSS (European Technology 
Platform on Smart Systems Integration –
europejskiej platformy technologicznej 
integracji systemów inteligentnych), o 
czym świadczy ogłoszony przez nie w 
2012 r. ogólny program strategiczny badań 
i innowacji branży układów i podzespołów 
ICT. W celu optymalnego ujęcia i 
wykorzystania synergii wynikających z 
takich interakcji konieczne jest utworzenie 
jednego wspólnego przedsiębiorstwa 
(zwanego dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ECSEL”) 
obejmującego swoim zakresem podzespoły 
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i układy elektroniczne, w tym także 
dotychczasowe działania wspólnych 
przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, o 
strukturze i zasadach lepiej 
przystosowanych do celów działalności, 
aby zwiększyć wydajność i zapewnić 
uproszczenie. W tym celu wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL powinno przyjąć 
zasady finansowe uwzględniające jego 
szczególne potrzeby, zgodnie z art. 209
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii24.

i układy elektroniczne, w tym także 
dotychczasowe działania wspólnych 
przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, o 
strukturze i zasadach lepiej 
przystosowanych do celów działalności, 
aby zwiększyć wydajność i zapewnić 
uproszczenie. W tym celu wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL powinno przyjąć 
zasady finansowe uwzględniające jego 
szczególne potrzeby, zgodnie z art. 208
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii24.

__________________ __________________
24 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 24 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Oprócz oceny śródokresowej 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL oraz 
oceny, o której mowa w art. 32 programu 
„Horyzont 2020”, wspólne inicjatywy 
technologiczne jako szczególny 
instrument finansowania programu 
„Horyzont 2020” powinny podlegać 
dogłębnej ocenie śródokresowej, która 
powinna obejmować m.in. analizę ich 
otwartości, przejrzystości i skuteczności.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, co jest uzasadnione 
potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli.

(26) Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
powinno być organem utworzonym przez 
Unię, a absolutorium z wykonania 
budżetu powinien udzielać mu Parlament 
Europejski na zalecenie Rady. Należy 
jednak uwzględnić specyfikę wynikającą z 
natury wspólnych inicjatyw 
technologicznych (JTI) jako partnerstw 
publiczno-prywatnych, a w szczególności z 
wkładu sektora prywatnego do budżetu.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL jest 
organem, któremu powierzono realizację 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
określonego w art. 209 rozporządzenia
(UE, Euratom) nr 966/2012.

3. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL
działa jako organ, o którym mowa w art.
208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Or. en



PR\1010878PL.doc 11/21 PE523.014v02-00

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakres prac wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL będzie oparty na wynikach 
wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i 
ARTEMIS oraz europejskiej platformy 
technologicznej EPoSS. Jego celem będzie 
wspieranie rozwoju i tworzenie synergii 
między następującymi głównymi 
obszarami:

2. Zakres prac wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL będzie oparty na wynikach 
wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i 
ARTEMIS oraz europejskiej platformy 
technologicznej EPoSS. Jego celem będzie 
wspieranie rozwoju i tworzenie synergii w 
sprawiedliwy sposób między 
następującymi głównymi obszarami:

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wysokość unijnego wkładu 
do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
obejmującego również środki EFTA i 
przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych, wynosi 
1 215 255 000 EUR. Wkład wypłacany jest 
ze środków w budżecie ogólnym Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w 
odniesieniu do unijnego wkładu powierza 
się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, 
będącemu organem, o którym mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv), art. 60 i art. 61 tego 
rozporządzenia.

1. Maksymalna wysokość unijnego wkładu 
do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
obejmującego również środki EFTA i 
przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych, wynosi 
1 215 255 000 EUR. Wkład wypłacany jest 
ze środków w budżecie ogólnym Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont
2020” (2014–2020). Wykonanie budżetu w 
odniesieniu do unijnego wkładu powierza 
się wspólnemu przedsiębiorstwu ECSEL, 
będącemu organem, o którym mowa w art. 
208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv), art. 60 i art. 61 tego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wkład finansowy Unii zależy od 
spełnienia następujących warunków:
a) wspólne przedsiębiorstwo ECSEL musi 
wykazać, że jego wieloletni plan prac i 
działania, jakie finansuje, odpowiadają 
priorytetom badawczym określonym w 
ramowym programie „Horyzont 2020”;
b) wspólne przedsiębiorstwo ECSEL musi 
wykazać, że ogólne zasady programu 
„Horyzont 2020” są przestrzegane;
c) wspólne przedsiębiorstwo ECSEL musi 
wykazać, że warunki określone w art. 19 
programu ramowego „Horyzont 2020” 
zostały spełnione;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ECSEL wnoszą 
wkład finansowy w koszty operacyjne 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL w 
kwocie co najmniej 1 200 000 000 EUR w 
ciągu całego okresu, o którym mowa w art. 
1.

1. Państwa członkowskie ECSEL wnoszą 
minimalny wkład finansowy w koszty 
operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL współmierny do wkładu Unii w 
wysokości 1 200 000 000 EUR w ciągu 
całego okresu, o którym mowa w art. 1.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie prywatni wnoszą wkład 
finansowy w koszty operacyjne wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL w kwocie co 
najmniej 1 700 000 000 EUR w ciągu 
całego okresu, o którym mowa w art. 1, lub 
zlecają wniesienie takiego wkładu 
wchodzącym w ich skład podmiotom.

2. Członkowie prywatni przyczyniają się 
do utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL i realizacji jego zadań, zlecają 
podmiotom wchodzącym w skład 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL 
wniesienie wkładu w kwocie co najmniej 
1 700 000 000 EUR w ciągu całego okresu, 
o którym mowa w art. 1, i oczekują tego od 
tych podmiotów.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL inni niż Unia Europejska 
powiadamiają Radę Zarządzającą każdego 
roku do dnia 31 stycznia o wartości 
wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wniesionych w każdym z poprzednich lat 
budżetowych.

4. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL inni niż Unia Europejska 
powiadamiają Radę Zarządzającą każdego 
roku do dnia 31 maja o wartości wkładów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, wniesionych 
w każdym z poprzednich lat budżetowych.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe 

Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe 
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zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie 
delegowane w sprawie modelowego 
rozporządzenia finansowego dla PPP].

zgodnie z art. 208 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie 
delegowane w sprawie modelowego 
rozporządzenia finansowego dla agencji]. 

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza również ocenę stosunków 
między krajowymi kryteriami 
kwalifikowalności a kryteriami 
kwalifikowalności określonymi w 
rozporządzeniu (UE) nr ... [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”]. W ocenie tej 
należy w szczególności ocenić wpływ, jaki 
różnice między poszczególnymi krajowymi 
kryteriami kwalifikowalności oraz różnice 
między tymi krajowymi kryteriami 
kwalifikowalności a kryteriami 
kwalifikowalności stosowanymi w 
programie „Horyzont 2020” wywierają na 
poziom uczestnictwa. W ocenie należy 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ na 
dostępność finansowania w ramach 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL dla 
podmiotów z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które nie są członkami 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL. 
Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz z uwagami do dnia 30 czerwca 
2018 r.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
zakresie wkładu unijnego do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część 
absolutorium udzielanego Komisji na 
zalecenie Rady przez Parlament 
Europejski, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
zakresie unijnego wkładu do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL odbywa się 
zgodnie z absolutorium udzielanym 
organom, o których mowa w art. 208 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
zobowiązane jest do pełnej współpracy z 
instytucjami uczestniczącymi w procedurze 
udzielenia absolutorium oraz do udzielania 
wszelkich niezbędnych informacji 
uzupełniających. W tym kontekście 
konieczne może być jego reprezentowanie 
na spotkaniach z właściwymi instytucjami 
lub organami oraz udzielenie pomocy 
delegowanemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu Komisji.

2. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
zobowiązane jest do pełnej współpracy z 
instytucjami uczestniczącymi w procedurze 
udzielania absolutorium oraz w 
stosownych przypadkach do udzielania 
wszelkich niezbędnych informacji 
uzupełniających.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, Komisja może zwrócić 
się o ograniczone odstępstwa od przepisów 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 
[„Horyzont 2020”] i decyzji (EU) nr 
.../201318a pod warunkiem, że odstępstwa 
te będą ograniczone do niezbędnego 
minimum, tak aby zapewnić maksymalną 
zgodność z celami i realizacją programu 
„Horyzont 2020”. W tym celu można 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE. 
Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 
No .../2013 [zasady dotyczące programu 
„Horyzont 2020”] przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust. 3 
tego rozporządzenia, może zostać 
odwołane w dowolnym czasie przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
________________
Dz.U. ... [PS H2020].

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 16 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty administracyjne wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie przekraczają 
kwoty 39 420 000 EUR i są pokrywane z 
następujących wkładów finansowych: 
wkładu unijnego, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, w wysokości do 15 255 000 EUR, 
wkładu członków prywatnych, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości do 
19 710 000 EUR oraz wkładu, o którym 

2. Koszty administracyjne wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie przekraczają 
kwoty 40 945 500 EUR i są pokrywane z 
następujących wkładów finansowych: 
wkładu unijnego, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, w wysokości do 15 920 440 EUR, 
wkładu członków prywatnych, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości do 
20 570 060 EUR oraz wkładu, o którym 
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mowa w art. 19 ust. 2, przeznaczonego na 
dokończenie działań rozpoczętych na mocy 
rozporządzeń 72/2008 i 74/2008. 
Ewentualna niewykorzystana część wkładu 
na pokrycie kosztów administracyjnych 
może zostać przeznaczona na pokrycie 
kosztów operacyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.

mowa w art. 19 ust. 2, w wysokości 
4 455 000 EUR, przeznaczonego na 
dokończenie działań rozpoczętych na mocy 
rozporządzeń nr 72/2008 i nr 74/2008. 
Ewentualna niewykorzystana część wkładu 
na pokrycie kosztów administracyjnych 
może zostać przeznaczona na pokrycie 
kosztów operacyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Jeżeli wkład na 
koszty administracyjne zostanie uznany za 
niewystarczający, Dyrektor Wykonawczy 
może zwołać posiedzenie Rady 
Zarządzającej, aby postarać się go 
skorygować. 

Or. en

Uzasadnienie

Kwota przewidziana obecnie na administrację ECSEL jest niska w porównaniu z potrzebami 
administracyjnymi innych wspólnych przedsiębiorstw, w tym poprzednich wspólnych 
przedsiębiorstw ARTEMIS i ENIAC. Niniejsza poprawka zwiększa budżet administracyjny 
ECSEL o 10%, co po stosownych konsultacjach sprawozdawczyni uznała za bliższe 
rzeczywistym potrzebom ECSEL. Nowe wspólne przedsiębiorstwo będzie jednak połączeniem 
dwóch poprzednich wspólnych przedsiębiorstw i trudno jest przewidzieć rzeczywiste potrzeby 
– dlatego też dyrektor powinien mieć możliwość skorygowania.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 16 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie wykonuje 
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w 
tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, 
w którym takie niewykonanie 
zobowiązania zostanie naprawione. W 
przypadku gdy niewykonanie 
zobowiązania nie zostaje naprawione w 
takim terminie, Dyrektor Wykonawczy 
zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, 

5. W przypadku gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie wykonuje 
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w 
tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, 
w którym takie niewykonanie 
zobowiązania zostanie naprawione. W 
przypadku gdy niewykonanie 
zobowiązania nie zostaje naprawione w 
takim terminie, Dyrektor Wykonawczy 
proponuje, aby Rada Zarządzająca 
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która podejmuje decyzję, czy członek 
niewykonujący swoich zobowiązań 
powinien zostać pozbawiony członkostwa, 
bądź czy należy zastosować inne środki do 
czasu wykonania przezeń zobowiązań.

zwróciła się do Komisji o podjęcie 
niezbędnych działań na mocy art. 323 
Traktatu, aby uzyskać ten wkład.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 18 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
wspiera działania pośrednie poprzez 
przejrzyste i konkurencyjne zaproszenia do 
składania wniosków oraz przyznawanie 
finansowania ze środków publicznych w 
ramach dostępnych budżetów. Wszelkie 
publiczne wsparcie w ramach tej 
inicjatywy pozostaje bez uszczerbku dla 
przepisów proceduralnych i materialnych 
dotyczących pomocy państwa.

1. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
wspiera działania pośrednie poprzez 
przejrzyste i konkurencyjne zaproszenia do 
składania wniosków w ścisłej zgodności z 
rozporządzeniem (UE) nr .../2013 
[„Horyzont 2020” ] oraz rozporządzeniem 
(UE) nr ...[zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020”] oraz przyznawanie 
finansowania ze środków publicznych w 
ramach dostępnych budżetów. Wszelkie 
publiczne wsparcie w ramach tej 
inicjatywy pozostaje bez uszczerbku dla 
przepisów proceduralnych i materialnych 
dotyczących pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 18 – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne kryteria kwalifikowalności do 
finansowania przez państwa członkowskie 
ECSEL określane są przez właściwe 
krajowe organy finansujące i uwzględniane 

Specjalne kryteria kwalifikowalności do 
finansowania przez państwa członkowskie 
ECSEL określane są przez właściwe 
krajowe organy finansujące i uwzględniane 
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są w planie prac. są w planie prac. Finansowanie unijne nie 
powinno być jednak ograniczone do 
uczestników z państw członkowskich 
ECSEL, a przepisy powinny być określone 
w planie prac tak, aby zaproszenia do 
działania w ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL były de facto 
otwarte również dla podmiotów z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które 
nie są członkami wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. 

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
składa roczne sprawozdanie Komisji 
zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012.

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część 22 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
niezależny organ kontrolny zgodnie z art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012.

skreślony

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają 
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 
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Obrachunkowy.

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni uważa, że program „Horyzont 2020” może kontynuować osiągnięcia 7. 
programu ramowego i wspierać badania europejskie poprzez inwestowanie środków 
publicznych i pozyskiwanie inwestycji sektora prywatnego tak, aby przyspieszyć rozwój 
prawdziwej europejskiej przestrzeni badawczej. Badania napędzają innowacje we wszystkich 
dziedzinach życia i w związku z tym są podstawą różnych horyzontalnych strategii 
politycznych Unii. Odpowiednie inwestycje są bodźcem do realizacji celów strategii Europa 
2020, czyniąc gospodarkę UE inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu.
Ponieważ ICT są kluczowymi technologiami rozwojowymi ułatwiającymi innowacje w 
innych sektorach przemysłu, wspólne przedsiębiorstwo ECSEL będzie miało do odegrania 
zasadniczą rolę w realizacji celu, jakim jest osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie 
technologii rozwojowych przemysłowych, filaru programu „Horyzont 2020” Celem jest 
zwiększenie konkurencyjności przemysłu w kluczowych technologiach takich jak mikro- i 
nanoelektronika oraz podzespoły i systemy wbudowane, które są priorytetowymi obszarami w 
dziedzinie ICT w programie „Horyzont 2020”

Sprawozdawczyni jest świadoma, że wspólne przedsiębiorstwo jest istotnym narzędziem 
realizacji programu „Horyzont 2020” ponieważ łączy sektor prywatny i publiczny w 
ukierunkowanych partnerstwach, które maksymalnie zwiększają efekt dźwigni środków 
publicznych i ułatwiają przekształcanie pomysłów w konkretne produkty. Sprawozdawczyni 
uważa jednak, że aby wspólne przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo, należy znaleźć 
odpowiednią równowagę między swobodnym niezależnym działaniem wspólnego 
przedsiębiorstwa a przestrzeganiem celów i zasad programu „Horyzont 2020” W tym sensie 
niniejsze rozporządzenie ma szczególne znaczenie, ponieważ określa ramy działania 
wspólnego przedsiębiorstwa na 7 kolejnych lat. W tym kontekście sprawozdawczyni rozumie 
wymóg Komisji dotyczący pewnych odstępstw od zasad uczestnictwa i upowszechniania 
programu „Horyzont 2020” i zgadza się na te odstępstwa, pod warunkiem że będą one 
ograniczone do minimum. Sprawozdawczyni uważa, że niezależność należy zapewnić 
również za pomocą bezpośredniej procedury udzielania absolutorium, dającej Parlamentowi 
możliwość bezpośredniego nadzoru nad działaniem wspólnego przedsiębiorstwa i 
umożliwiającej wspólnemu przedsiębiorstwu swobodniejsze zarządzanie swoimi własnymi 
sprawami. 

Sprawozdawczyni jest również świadoma wyjątkowego charakteru wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL, w którym weźmie udział wiele państw członkowskich Unii w 
charakterze państw członkowskich ECSEL. Jest to o tyle korzystne, że zostaną 
zmobilizowane środki krajowe i unijne, lecz dojdzie do tego wyzwanie polegające na 
koordynowaniu poszczególnych krajowych organów finansujących oraz stosowanych przez 
nie kryteriów kwalifikowalności z unijnymi kryteriami kwalifikowalności. Dlatego też 
sprawozdawczyni ma nadzieję, że państwa członkowskie ECSEL wykorzystają możliwość 
powierzenia wspólnemu przedsiębiorstwu implementacji wkładów, tak aby usprawnić apele o 
podjęcie działań, i pragnie, aby Komisja oceniła wpływ, jaki różnice między zasadami 
krajowymi a unijnymi mogą mieć na uczestnictwo w ECSEL. Sprawozdawczyni ma również 
nadzieję, że zmniejszy to ryzyko czerpania pośrednich korzyści przez podmioty pochodzące z 
państw należących do ECSEL ze szkodą dla innych, co byłoby sprzeczne z duchem programu 
„Horyzont 2020” i sposobem, w jaki działa finansowanie unijne.


