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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca a výbor sa domnievajú, že úpravy, ktoré navrhla Komisia, vytvoria predpoklady 

pre väčšiu pružnosť pri získavaní finančných príspevkov zo zdrojov iných ako rozpočet EÚ. 

Tieto úpravy, ktoré sa už úspešne používajú v niektorých iných spoločných podnikoch, by 

mali zlepšiť multiplikačný účinok, ktorý povedie k optimálnejšiemu využívaniu peňazí 

daňových poplatníkov. Ak Rada prijme tieto úpravy, Výbor pre kontrolu rozpočtu bude v 

priebehu nasledujúcich postupov udeľovania absolutória pozorne monitorovať účinky zmeny 

finančných pravidiel, pokiaľ ide o výkonnosť spoločného podniku. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (2a) V súlade s návrhom predloženým 

Konzorciom pre priemyselné odvetvia 

využívajúce biologické materiály Aisbl 

(ďalej len „BIC“) by sa plnenie programu 

spoločným podnikom BBI malo 

dosiahnuť prostredníctvom lepšej 

spolupráce so zainteresovanými stranami, 

najmä s malými a strednými podnikmi 

(MSP) v rámci hodnotového reťazca 

využívajúceho biologické materiály. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (3a) Alternatívny spôsob financovania, 

ktorý navrhuje BIC, viedlo k vytvoreniu 

tohto nariadenia a zároveň sa zohľadnili 

jedinečné znaky spoločného podniku BBI. 

Komisia preskúma, ako by sa tento 

alternatívny spôsob financovania mohol 

uplatniť na iné spoločné podniky, a to 

konkrétne na spoločný podnik pre 
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iniciatívu pre inovačné lieky. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (4a) V tomto procese spoločných 

podnikov Komisia ustanovila dosah, 

účinnosť a skúsenosti získané z 

navrhovaných zmien. Komisia by mala 

Európskemu parlamentu a Rade predložiť 

správu týkajúcu sa účinnosti tohto 

nariadenia vzhľadom na povinnosť BIC 

uskutočniť svoj finančný príspevok do 31. 

decembra 2024. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (4b) Komisia by mala vypracovať 

analýzu nákladov a prínosov zvyšných 

projektov spoločného podniku BBI v 

súvislosti s alternatívnym spôsobom 

financovania ustanoveným v tomto 

nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Preto treba zmeniť stanovy s 

cieľom umožniť BIC a jeho zakladajúcim 

subjektom poskytovať finančný príspevok 

v celej výške uvedenej v článku 12 ods. 4 

stanov, a tak umožniť, aby sa tieto 

príspevky neposkytovali len ako platby 

(5) Preto treba zmeniť stanovy s 

cieľom umožniť BIC a jeho zakladajúcim 

subjektom poskytovať finančný príspevok 

v celej výške uvedenej v článku 12 ods. 4 

stanov, a tak umožniť, aby sa tieto 

príspevky neposkytovali len ako platby 
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spoločnému podniku BBI, ale aj ako 

finančné príspevky na nepriame opatrenia 

financované spoločným podnikom BBI a 

aby sa oznamovali spoločnému podniku 

BBI, 

spoločnému podniku BBI, ale aj ako 

finančné príspevky na nepriame opatrenia 

financované spoločným podnikom BBI a 

aby sa oznamovali spoločnému podniku 

BBI, Nadväzujúci audit by sa mal však 

vykonať čo najskôr, aby sa zabezpečilo, že 

BIC bude naďalej plniť svoje záväzky v 

súvislosti s týmto nariadením. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (5a) S cieľom zvýšiť transparentnosť 

postupu by bolo vhodné, aby Komisia 

vykonala konzultácie za plnej účasti 

zainteresovaných strán a aby tiež 

vypracovala potrebnú správu o dosahu 

navrhovaných opatrení. 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť by Komisia mala vykonať túto konzultáciu, aby 

zistila, či má navrhovaná zmena podporu zainteresovaných strán. 
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