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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Zpravodaj a Výbor pro rozpočtovou kontrolu se domnívají, že změny navrhované Komisí 

umožní větší flexibilitu pro získání finančních příspěvků z jiných zdrojů než z rozpočtu Unie. 

Tyto úpravy, které již úspěšně fungují v některých jiných společných podnicích, by měly 

zlepšit multiplikační účinek, jenž povede k optimálnějšímu využívání peněz daňových 

poplatníků. Pokud Rada přijme tyto úpravy, Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude pozorně 

sledovat účinky změny pravidel financování na výkon společného podniku během příštího 

postupu udělování absolutoria. 

****** 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Rady. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (2a) V souladu s návrhem konsorcia 

průmyslu založeného na biotechnologiích 

by realizace programu ze strany 

společného podniku pro průmysl založený 

na biotechnologiích měla být dosažena 

prostřednictvím lepší spolupráce se 

zúčastněnými subjekty, zejména malými a 

středními podniky v rámci 

biotechnologického hodnotového řetězce. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (3a) Alternativní způsob financování, 

který navrhlo konsorcium průmyslu 

založeného na biotechnologiích, vedl k 

vytvoření tohoto nařízení a současně se 

zohlednily jedinečné vlastnosti společného 

podniku pro průmysl založený na 

biotechnologiích. Komise prozkoumá 

tento alternativní způsob, a sice jakým 
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způsobem by mohl být využit k 

poskytování finančních prostředků jiných 

společných podniků, zejména v případě 

společného podniku iniciativy pro 

inovativní léčiva. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (4a) Při procesu vytvoření společného 

podniku předložila Komise dopad, 

účelnost a poučení z navrhovaných změn. 

Komise by měla předložit zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě o 

účinnosti nařízení, s ohledem na 

povinnost orgánů konsorcia průmyslu 

založeného na biotechnologiích 

poskytnout finanční příspěvek nejpozději 

dne 31. prosince 2024. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (4b) Komise by měla provést analýzu 

nákladů a přínosů ostatních projektů 

společného podniku pro průmysl založený 

na biotechnologiích s ohledem na 

alternativní metody financování 

stanovené v tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Je proto nezbytné změnit stanovy (5) Je proto nezbytné změnit stanovy 
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tak, aby BIC a jeho ustavující subjekty 

mohly poskytovat finanční příspěvek v 

plné výši stanovený v čl. 12 odst. 4 stanov, 

a tak umožnit, aby tyto příspěvky nebyly 

poskytovány pouze jako platby 

společnému podniku BBI, ale rovněž jako 

finanční příspěvky na nepřímé akce 

financované společným podnikem BBI 

které budou oznamovány společnému 

podniku BBI. 

tak, aby konsorcium průmyslu založeného 

na biotechnologiích a jeho ustavující 

subjekty mohly poskytovat finanční 

příspěvek v plné výši stanovený v čl. 12 

odst. 4 stanov, a tak umožnit, aby tyto 

příspěvky nebyly poskytovány pouze jako 

platby společnému podniku pro průmysl 

založený na biotechnologiích, ale rovněž 

jako finanční příspěvky na nepřímé akce 

financované společným podnikem pro 

průmysl založený na biotechnologiích, 

které budou oznamovány společnému 

podniku pro průmysl založenému na 

biotechnologiích. Následný audit by však 

měl být proveden co nejdříve, aby bylo 

zajištěno, že konsorcium průmyslu 

založeného na biotechnologiích i nadále 

plní své závazky v souvislosti 

s prováděním tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (5a) Za účelem posílení 

transparentnosti postupů by měla Komise 

vést rozsáhlé konzultace za plné účasti 

zúčastněných stran a zároveň připravit 

požadovanou zprávu o dopadu 

navrhovaných opatření. 

Odůvodnění 

V zájmu podpory transparentnosti by měla Komise vést diskuzi, aby se zjistilo, zda 

zainteresované subjekty tuto navrhovanou změnu podporují. 
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