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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0501),

– ob upoštevanju členov 187 in 188(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0258/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za proračunski nadzor (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Uredba (EU) št. …/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020)18 naj 
bi povečala vpliv na raziskave in inovacije 
z združevanjem sredstev okvirnega 
programa Obzorje 2020 in zasebnega 
sektorja v javno-zasebnih partnerstvih na 
ključnih področjih, na katerih lahko 

(4) Uredba (EU) št. …/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020)18 naj 
bi povečala vpliv na raziskave in inovacije 
z združevanjem sredstev okvirnega 
programa Obzorje 2020 in zasebnega 
sektorja v javno-zasebnih partnerstvih na 
ključnih področjih, na katerih bi lahko 
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raziskave in inovacije prispevajo k 
doseganju konkurenčnih ciljev Unije v 
širšem smislu in reševanju družbenih 
izzivov. Udeležba Unije v navedenih 
partnerstvih je mogoča v obliki finančnih 
prispevkov za skupna podjetja, 
ustanovljena na podlagi člena 187 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije po Sklepu št. 
1982/2006/ES.

raziskave in inovacije prispevale k širšim 
ciljem Unije na področju konkurenčnosti, 
pritegnile zasebne naložbe in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala temeljiti na 
dolgoročni zavezanosti, ki vključuje 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
nositi bi morala odgovornost za dosego 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja in 
inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo potekati na odprt, 
pregleden, učinkovit in uspešen način, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu deležnikov, dejavnih na 
posameznih področjih. Udeležba Unije v 
navedenih partnerstvih je mogoča v obliki 
finančnih prispevkov za skupna podjetja, 
ustanovljena na podlagi člena 187 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije po Sklepu št. 
1982/2006/ES.

__________________ __________________
18 UL [OP Obzorje 2020]. 18 UL [OP Obzorje 2020].

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s Sklepom Sveta (EU) št. 
[…]/2013 z dne […] 2013 o posebnem 
programu za izvajanje Obzorja 2020
(2014–2020)19 naj bi se nadaljnja podpora 
skupnim podjetjem, ustanovljenim po
Sklepu št. 1982/2006/ES, zagotovila pod
pogoji iz Sklepa (EU) št. […]/2013.
Prednostna naloga vodilnega položaja v 
industriji se nanaša na dve specifični 
področji dejavnosti v okviru informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij: „mikro- in 
nanoelektroniko“ ter „novo generacijo 

(5) V skladu z Obzorjem 2020 – okvirnim
programom za raziskave in inovacije 
2014–2020 („Obzorje 2020“), uvedenim z 
Uredbo (EU) št. …/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta18a, in Sklepom Sveta
(EU) št. […]/2013 z dne […] 2013 o 
posebnem programu za izvajanje Obzorja 
2020 (2014–2020)19 se nadaljnja podpora 
skupnim podjetjem, ustanovljenim na 
podlagi Obzorja 2020, lahko zagotovi v 
skladu s pogoji iz te uredbe in Sklepa
(EU) št. /2013. Prednostna naloga 
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komponent in sistemov, inženiring 
naprednih in pametnih vgrajenih 
komponent in sistemov“. Vgrajene 
računalniške sisteme (ARTEMIS) in 
nanoelektroniko (ENIAC) bi bilo treba 
združiti v eno pobudo.

vodilnega položaja v industriji se nanaša na 
dve specifični področji dejavnosti v okviru 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij: „mikro- in nanoelektroniko“ ter
„novo generacijo komponent in sistemov, 
inženiring naprednih in pametnih vgrajenih 
komponent in sistemov“. Vgrajene 
računalniške sisteme (ARTEMIS) in 
nanoelektroniko (ENIAC) bi bilo treba 
združiti v eno pobudo.

__________________ __________________
18a Uredba (EU) št. .../2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o okvirnem 
programu za raziskave in inovacije (2014–
2020) Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES, (UL L...).

19 UL [OP Obzorje 2020]. 19 UL [OP Obzorje 2020].

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri nadaljnji podpori za programe za 
raziskave na področju nanoelektronike in 
vgrajenih računalniških sistemov bi bilo 
treba upoštevati izkušnje, pridobljene med 
poslovanjem skupnih podjetij ENIAC in 
ARTEMIS, vključno z izsledki njihovih 
vmesnih ocen, priporočili deležnikov ter 
potrebo po učinkovitem sodelovanju in 
sinergiji virov.

(13) Pri nadaljnji podpori za programe za 
raziskave na področju nanoelektronike in 
vgrajenih računalniških sistemov bi bilo 
treba upoštevati izkušnje, pridobljene med 
poslovanjem skupnih podjetij ENIAC in 
ARTEMIS, vključno z izsledki njihovih 
vmesnih ocen, priporočili deležnikov ter 
potrebo po učinkovitem sodelovanju in 
sinergiji virov, ter ohraniti potrebno 
samostojnost, da se zagotovi pravo 
ravnovesje pristojnosti odločanja v 
tristranskem upravljanju, ki vključuje 
zasebni sektor, države članice ECSEL in 
Unijo.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Interakcija se je med deležniki 
evropskih tehnoloških platform ARTEMIS, 
ENIAC in EpoSS (evropska tehnološka 
platforma za integracijo pametnih 
sistemov) povečala, kot to podrobno 
določa strateška agenda za raziskave in 
inovacije na visoki ravni, ki jo je leta 2012 
objavila industrija komponent in sistemov 
IKT. Da bi čim bolje zajeli in poglobili 
sinergije, ki nastanejo s temi interakcijami, 
je treba ustanoviti enotno skupno podjetje
(v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje 
ECSEL), ki bo vključil elektronske 
komponente in sisteme, vključno s 
predhodnimi dejavnostmi skupnih podjetij 
ARTEMIS in ENIAC, ter uporabljal 
strukturo, ki bo bolj primerna njegovemu 
namenu, kot tudi pravila, kar bo povečalo 
učinkovitost in zagotovilo poenostavitev. V 
ta namen bi moralo skupno podjetje 
ECSEL v skladu s členom 209 Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije24 sprejeti finančna 
pravila v skladu s svojimi potrebami.

(14) Interakcija se je med deležniki 
evropskih tehnoloških platform ARTEMIS, 
ENIAC in EpoSS (evropska tehnološka 
platforma za integracijo pametnih 
sistemov) povečala, kot to podrobno 
določa strateška agenda za raziskave in 
inovacije na visoki ravni, ki jo je leta 2012 
objavila industrija komponent in sistemov 
IKT. Da bi čim bolje zajeli in poglobili 
sinergije, ki nastanejo s temi interakcijami, 
je treba ustanoviti enotno skupno podjetje
(v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje 
ECSEL), ki bo vključil elektronske 
komponente in sisteme, vključno s 
predhodnimi dejavnostmi skupnih podjetij 
ARTEMIS in ENIAC, ter uporabljal 
strukturo, ki bo bolj primerna njegovemu 
namenu, kot tudi pravila, kar bo povečalo 
učinkovitost in zagotovilo poenostavitev. V 
ta namen bi moralo skupno podjetje 
ECSEL v skladu s členom 208 Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije24, sprejeti finančna 
pravila v skladu s svojimi potrebami.

__________________ __________________
24 UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 24 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Poleg vmesne ocene skupnega 
podjetja ECSEL in ocene iz člena 32 
Obzorja 2020 bi skupne tehnološke 
pobude, kot poseben instrument 
financiranja programa Obzorje 2020, 
morale biti predmet poglobljene vmesne 
ocene, ki bi med drugim morala 
vključevati analizo njihove odprtosti, 
preglednosti in učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) V skladu s členom 287(1) Pogodbe 
lahko ustanovitveni akt organov, uradov 
ali agencij, ki jih ustanovi Unija,
izključuje, da Računsko sodišče izvaja 
revizije vseh prihodkov in odhodkov teh 
organov, uradov ali agencij. V skladu s 
členom 60(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 računovodske izkaze organov po 
členu 209 navedene uredbe pregleda 
neodvisen revizijski organ, ki med drugim 
pripravi mnenje o zanesljivosti izkazov ter 
zakonitosti in pravilnosti z izkazi 
povezanih transakcij. Da bi se izognili 
dvojnemu pregledu izkazov, Računsko 
sodišče izkazov skupnega podjetja ECSEL 
ne bi smelo pregledati.

(26) Skupno podjetje ECSEL bi moralo 
biti organ, ki ga ustanovi Unija, razrešnico 
za izvrševanje njegovega proračuna pa bi 
moral dajati Evropski parlament na 
priporočilo Sveta. Vendar je treba 
upoštevati posebnosti, ki izhajajo iz 
narave skupnih tehnoloških pobud kot 
javno-zasebnih partnerstev in zlasti iz 
prispevka zasebnega sektorja v proračun.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupno podjetje ECSEL je organ, ki se 
mu podeli pooblastilo za izvajanje javno-
zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012.

3. Skupno podjetje ECSEL deluje kot
organ iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obseg dela skupnega podjetja ECSEL 
bo temeljil na rezultatih, ki so jih pridobili 
skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS ter 
evropska tehnološka platforma EpoSS.
Podpiralo bo nove razvojne dosežke in 
sinergije na naslednjih glavnih področjih:

2. Obseg dela skupnega podjetja ECSEL
bo temeljil na rezultatih, ki so jih pridobili 
skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS ter 
evropska tehnološka platforma EpoSS.
Enakovredno bo podpiralo nove razvojne 
dosežke in sinergije na naslednjih glavnih 
področjih:

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišji prispevek Unije za skupno 
podjetje ECSEL, vključno z odobritvami 
za prevzem obveznosti EFTA, namenjen 
kritju upravnih stroškov in stroškov, 
nastalih s poslovanjem, znaša 
1 215 255 000 EUR. Prispevek se plača iz 
odobritev za prevzem obveznosti iz 

1. Najvišji prispevek Unije za skupno 
podjetje ECSEL, vključno z odobritvami 
za prevzem obveznosti EFTA, namenjen 
kritju upravnih stroškov in stroškov, 
nastalih s poslovanjem, znaša 
1 215 255 000 EUR. Prispevek se plača iz 
odobritev za prevzem obveznosti iz 
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splošnega proračuna Unije, dodeljenih 
posebnemu programu za izvajanje Obzorja 
2020 (2014–2020). Pristojnost za 
izvrševanje proračuna se pri prispevku 
Unije podeli skupnemu podjetju ECSEL, ki 
deluje kot organ iz člena 209 Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 v skladu s členi 
58(1)(c)(iv), 60 in 61 navedene uredbe.

splošnega proračuna Unije, dodeljenih 
posebnemu programu za izvajanje Obzorja 
2020 (2014–2020). Pristojnost za 
izvrševanje proračuna se pri prispevku 
Unije podeli skupnemu podjetju ECSEL, ki 
deluje kot organ iz člena 208 Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 v skladu s členi 
58(1)(c)(iv), 60 in 61 navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Finančni prispevek Unije je odvisen 
od:
(a) dokazila, ki ga predloži skupno 
podjetje ECSEL, da njegov večletni načrt 
dela in ukrepi, ki jih financira, ustrezajo 
raziskovalnim prednostnim nalogam iz 
okvirnega programa Obzorje 2020;
(b) dokazila o spoštovanju splošnih načel, 
ki urejajo okvirni program Obzorje 2020, 
ki ga predloži skupno podjetje ECSEL;
(c) dokazilo skupnega podjetja ECSEL, da 
so izpolnjeni pogoji iz člena 19 okvirnega 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ECSEL v obdobju iz 
člena 1 finančno prispevajo k stroškom, 

1. Države članice ECSEL v obdobju iz 
člena 1 namenijo minimalen finančni 
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nastalim s poslovanjem skupnega podjetja 
ECSEL, v višini najmanj 1 200 000 000 
EUR.

prispevek k stroškom, nastalim s 
poslovanjem skupnega podjetja ECSEL,
sorazmeren s prispevkom Unije v višini 
1 200 000 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zasebni člani v obdobju iz člena 1 za 
skupno podjetje ECSEL prispevajo 
najmanj 1 700 000 000 EUR oziroma 
zagotovijo, da to storijo njihovi subjekti v 
sestavi.

2. Zasebni člani prispevajo k ustanovitvi in 
izvajanju skupnega podjetja ECSEL ter 
pričakujejo in zagotovijo, da njihovi 
subjekti v sestavi v obdobju iz člena 1 za 
skupno podjetje ECSEL prispevajo 
najmanj 1 700 000 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Člani skupnega podjetja ECSEL, razen 
Unije, vsako leto do 31. januarja
upravnemu odboru poročajo o višini 
prispevkov iz odstavkov 1 in 2 v 
posameznem predhodnem proračunskem 
letu.

4. Člani skupnega podjetja ECSEL, razen 
Unije, vsako leto do 31. maja upravnemu 
odboru poročajo o višini prispevkov iz 
odstavkov 1 in 2 v posameznem 
predhodnem proračunskem letu.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno podjetje ECSEL sprejme svoja 
finančna pravila v skladu s členom 209
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in 
Uredbe (EU) št. … [delegirane uredbe o 
modelni finančni uredbi za JZP].

Skupno podjetje ECSEL sprejme svoja 
finančna pravila v skladu s členom 208
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in 
Uredbe (EU) št. … [delegirane uredbe o 
modelni finančni uredbi za agencije].

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 31. decembra 2017 oceni 
tudi razmerje med nacionalnimi merili za 
upravičenost in merili za upravičenost, ki 
jih določa Uredba (EU) št. … [pravila za 
sodelovanje in širjenje rezultatov v okviru 
Obzorja 2020]. Pri tem oceni zlasti 
učinek, ki ga imajo na stopnjo udeležbe 
razlike med različnimi nacionalnimi 
merili za upravičenost ter razlike med 
nacionalnimi merili za upravičenost in 
merili za upravičenost iz programa 
Obzorje 2020. Pri oceni posebno 
pozornost nameni učinku na dostop 
subjektov iz držav članic Unije, ki niso 
članice skupnega podjetja ECSEL, do 
financiranja v okviru tega skupnega 
podjetja. Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 30. junija 2018 
sporoči ugotovitve te ocene skupaj z 
opažanji.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razrešnica za izvrševanje proračuna 
glede prispevka Unije za skupno podjetje 
ECSEL je del razrešnice, ki jo Evropski 
parlament na priporočilo Sveta podeli 
Komisiji v skladu s postopkom iz člena 319 
Pogodbe.

1. Razrešnica za izvrševanje proračuna 
glede prispevka Unije za skupno podjetje 
ECSEL je v skladu z razrešnico organov iz 
člena 208 Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta (EU, EURATOM) št. 966/2012.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupno podjetje ECSEL polno sodeluje 
z institucijami, ki so vključene v postopek 
razrešnice, in zagotovijo vse potrebne 
dodatne informacije. Pri tem se lahko od 
njega zahteva, da ima predstavnika na 
sejah ustreznih institucij ali organov ter 
da pomaga Komisijinemu odredbodajalcu 
na podlagi prenosa.

2. Skupno podjetje ECSEL polno sodeluje 
z institucijami, ki so vključene v postopek 
razrešnice, in po potrebi zagotovi vse 
potrebne dodatne informacije.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upoštevanje morebitnih posebnih 
operativnih potreb skupnega podjetja, 
ustanovljenega s to uredbo, lahko 
Komisija zahteva omejena odstopanja od 
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Uredbe (EU) št. .../2013 [Obzorje 2020] in 
Sklepa (EU) št. .../201318a , če so ta 
odstopanja najmanjša možna, da se 
zagotovi kar največja skladnost s cilji in 
izvajanjem Obzorja 2020. V ta namen se 
na Komisijo lahko prenese pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
PDEU. V skladu s členom 50 Uredbe 
(EU) št. .../2013 [Pravila Obzorje 2020] 
lahko prenos pooblastila iz člena 1(3) te 
uredbe kadarkoli prekliče Evropski 
parlament ali Svet .
________________
18a UL ... [H2020 SP]

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga – del 16 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni stroški skupnega podjetja 
ECSEL ne presegajo 39 420 000 EUR in se 
krijejo s finančnim prispevkom Unije iz 
člena 3(1) v višini največ 15 255 000 EUR, 
finančnim prispevkom zasebnih članov iz 
člena 4(2) v višini največ 19 710 000 EUR 
in finančnim prispevkom iz člena 19(2) za 
dokončanje ukrepov, ki se izvajajo na 
podlagi uredb št. 72/2008 in št. 74/2008.
Če se del prispevka za upravne stroške ne 
porabi, se lahko porabi za kritje stroškov, 
nastalih s poslovanjem skupnega podjetja 
ECSEL.

2. Upravni stroški skupnega podjetja 
ECSEL ne presegajo 40 945 500 EUR in se 
krijejo s finančnim prispevkom Unije iz 
člena 3(1) v višini največ 15 920 440 EUR, 
finančnim prispevkom zasebnih članov iz 
člena 4(2) v višini največ 20 570 060 EUR 
in finančnim prispevkom iz člena 19(2) za 
dokončanje ukrepov, ki se izvajajo na 
podlagi uredb št. 72/2008 in št. 74/2008, v 
višini 4 455 000 EUR. Če se del prispevka 
za upravne stroške ne porabi, se lahko 
porabi za kritje stroškov, nastalih s 
poslovanjem skupnega podjetja ECSEL.
Če je prispevek za upravne stroške 
ocenjen kot nezadosten, lahko izvršni 
direktor skliče sestanek upravnega 
odbora, da se izvede ustrezna prilagoditev. 

Or. en
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Obrazložitev

Sedanji znesek, ki je namenjen za upravo skupnega podjetja ECSEL, je nizek v primerjavi z 
upravnimi potrebami drugih skupnih podjetij, vključno s predhodnima skupnima podjetjema 
ARTEMIS in ENIAC. Ta predlog spremembe povečuje upravni proračun skupnega podjetja 
ECSEL za 10 %, kar po mnenju poročevalke, ki se je predhodno ustrezno posvetovala, bolj 
ustreza resničnim potrebam tega skupnega podjetja. Novo skupno podjetje bo združevalo dve 
nekdanji skupni podjetji, zato je dejanske potrebe težko predvideti in posledično bi direktor 
moral imeti možnost izvajanja nadaljnjih prilagoditev.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga – del 16 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če člani skupnega podjetja ECSEL ne 
izpolnijo obveznosti v zvezi z 
dogovorjenim finančnim prispevkom, jih 
izvršni direktor o tem pisno obvesti in 
določi sprejemljiv rok, do katerega morajo 
obveznosti poravnati. Če obveznosti do 
navedenega roka ne izpolnijo, izvršni 
direktor skliče sejo upravnega odbora, na 
kateri se odloča o tem, ali naj se članstvo
tega člana prekliče oziroma ali naj se 
sprejmejo drugi ukrepi, dokler ta član 
obveznosti ne izpolni.

5. Če člani skupnega podjetja ECSEL ne 
izpolnijo obveznosti v zvezi z 
dogovorjenim finančnim prispevkom, jih 
izvršni direktor o tem pisno obvesti in 
določi sprejemljiv rok, do katerega morajo 
obveznosti poravnati. Če obveznosti do 
navedenega roka ne izpolnijo, izvršni 
direktor predlaga upravnemu odboru, naj 
pozove Komisijo k potrebnemu ukrepanju 
za izterjavo tega prispevka v skladu s 
členom 323 Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga – del 18 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupno podjetje ECSEL posredne 
ukrepe podpira z odprtimi in 
konkurenčnimi razpisi za zbiranje 
predlogov, javna sredstva pa se dodeljujejo 
v okviru razpoložljivih proračunskih 
sredstev. Javne podpore v okviru te pobude 
ne posegajo v postopkovna in 

1. Skupno podjetje ECSEL posredne 
ukrepe podpira z odprtimi in 
konkurenčnimi razpisi za zbiranje 
predlogov dosledno v skladu z Uredbo 
(EU) št. …/2013 [Obzorje 2020] in 
Uredbo (EU) št. … [Pravila za 
sodelovanje in razširjanje v Obzorju 
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materialnopravna pravila o državnih 
pomočeh.

2020], javna sredstva pa se dodeljujejo v 
okviru razpoložljivih proračunskih 
sredstev. Javne podpore v okviru te pobude 
ne posegajo v postopkovna in 
materialnopravna pravila o državnih 
pomočeh.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga – del 18 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna merila za upravičenost do 
financiranja s sredstvi držav članic ECSEL 
lahko določijo pristojni nacionalni organi 
za financiranje in se vključijo v načrt dela.

Posebna merila za upravičenost do 
financiranja s sredstvi držav članic ECSEL 
lahko določijo pristojni nacionalni organi 
za financiranje in se vključijo v načrt dela.
Vendar pa financiranje s strani Unije ni 
omejeno na udeležence iz držav članic 
ECSEL, ampak se v načrtu dela 
opredelijo določbe, ki zagotavljajo, da 
bodo v razpisih za zbiranje predlogov za 
ukrepe v okviru skupnega podjetja 
ECSEL dejansko lahko sodelovali tudi 
subjekti iz držav članic Unije, ki niso 
članice skupnega podjetja ECSEL.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga – del 22 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupno podjetje ECSEL letno poroča 
Komisiji v skladu s členom 60(5) Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga – del 22 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izkaze skupnega podjetja ECSEL 
pregleda neodvisen revizijski organ v 
skladu s členom 60(5) Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012.

črtano

 Računsko sodišče izkazov skupnega 
podjetja ECSEL ne preverja.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka meni, da ima program Obzorje 2020 veliko možnosti, da nadaljuje in nadgradi 
uspeh 7. okvirnega programa in še naprej podpira evropske raziskave z vlaganjem javnega 
denarja in spodbujanjem zasebnih naložb na način, ki bi pospešil razvoj pravega evropskega 
raziskovalnega prostora. Raziskave spodbujajo inovacije na vseh področjih življenja in 
posledično podpirajo različne horizontalne politike Unije. Prave naložbe bi dale dodaten 
zagon uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, gospodarstvo EU pa bi postalo pametno, 
trajnostno in vključujoče. 

Ker so IKT ključne omogočitvene tehnologije, ki spodbujajo inovacije v drugih industrijskih 
sektorjih, bo skupno podjetje ECSEL imelo pomembno vlogo pri doseganju ciljev stebra 
„Vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah“ programa Obzorje 2020. 
Namen skupnega podjetja bo okrepiti industrijsko konkurenčnost v ključnih tehnologijah, kot 
so mikro- in nanoelektronika ter pametne vgrajene komponente in sistemi, ki so v tematskem 
področju IKT v Obzorju 2020 opredeljeni kot prednostna področja.

Poročevalka se zaveda, da so skupna podjetja pomembno orodje za izvajanje Obzorja 2020, 
saj zasebni in javni sektor združujejo v usmerjena partnerstva, ki zagotavljajo največji možni 
učinek vzvoda javnega denarja in spodbujajo razvoj zamisli v konkretne izdelke. Prepričana 
pa je, da je za pravilno delovanje skupnih podjetij treba poiskati pravo ravnovesje med 
stopnjo samostojnosti skupnih podjetij ter njihovim spoštovanjem ciljev in načel Obzorja 
2020. Ta uredba je v tem smislu posebej pomembna, saj bo določila okvir za delovanje 
skupnega podjetja za naslednjih 7 let. Poročevalka v zvezi s tem razume zahtevo Komisije za 
možnost zahtevanja nekaterih odstopanj od pravil za sodelovanje in razširjanje Obzorja 2020 
ter se s temi odstopanji strinja, če so omejena na potrebni minimum. Meni, da bi bilo to 
samostojnost treba zagotoviti tudi z neposrednim postopkom razrešnice, s čimer Parlament 
pridobi možnost neposrednega nadzora nad delovanjem skupnega podjetja, slednje pa več 
svobode pri upravljanju svojih zadev. 

Poročevalka se zaveda tudi edinstvenega značaja skupnega podjetja ECSEL, saj bo del tega 
skupnega podjetja tudi več držav članic Unije, ki bodo delovale kot države članice ECSEL. 
To po eni strani prinaša prednost uporabe nacionalnih sredstev in sredstev Unije, po drugi pa 
izziv usklajevanja različnih nacionalnih organov za financiranje in njihovih meril za 
upravičenost s financiranjem in merili Unije. Zato poročevalka upa, da bodo države članice 
ECSEL izkoristile možnost, da za izvajanje svojih prispevkov pooblastijo skupno podjetje, da 
bodo razpisi za zbiranje predlogov za ukrepe potekali čim bolj nemoteno, ter poziva 
Komisijo, naj oceni učinek, ki bi ga na udeležbo v skupnem podjetju ECSEL lahko imele 
razlike med nacionalnimi pravili in pravili Unije. Upa tudi, da bi to hkrati čim bolj zmanjšalo 
tveganje, da bi subjekti iz držav, ki so članice skupnega podjetja ECSEL, imeli posredno 
prednost pred ostalimi, saj bi to bilo v nasprotju z duhom programa Obzorje 2020 in načinom 
delovanja financiranja EU. 


