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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie

Spoločné technologické iniciatívy (STI) sa zavádzajú v siedmom rámcovom programe (RP7) 
ako nový spôsob vytvárania verejno-súkromných partnerstiev vo výskume na európskej 
úrovni. STI vznikajú v prvom rade z práce európskych technologických platforiem (ETP). 
V malom množstve prípadov dosiahli ETP taký ambiciózny význam a rozsah, že si budú 
vyžadovať zmobilizovanie verejných a súkromných investícií značného rozsahu, ako aj veľké 
výskumné kapacity na splnenie dôležitých prvkov ich strategických plánov výskumu. STI sa
navrhujú ako účinný prostriedok na splnenie potrieb tohto malého počtu ETP. 

V špecifickom programe spolupráce1 je vymedzených šesť oblastí, v ktorých by STI mohli 
mať mimoriadny význam: vodík a palivové články, aeronautika a letecká doprava, inovačné 
lieky, vstavané výpočtové systémy, nanoelektronika a GMES (globálne monitorovanie pre 
životné prostredie a bezpečnosť).

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (SP PČV), ktorý je výsledkom technologickej 
platformy pre vodík a palivové články, prispieva k realizácii akčného plánu 
environmentálnych technológií, keďže podľa oznámenia Komisie KOM(2004)38 je táto 
technologická platforma jednou z prioritných akcií tohto akčného plánu.

Palivové články sú veľmi tiché, vysoko účinné meniče energie schopné zabezpečiť značné 
úhrnné zníženie obsahu skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Do skladby 
energetických zdrojov prinášajú flexibilitu, pretože môžu fungovať na vodík a iné palivá, ako 
je zemný plyn, etanol a metanol. 

Zavedením vodíka ako pružného nosiča energie možno priaznivo prispieť k energetickej 
bezpečnosti a stabilizovať ceny energií, pretože vodík možno vyrábať z rôznych primárnych 
zdrojov energie, vďaka čomu sa môže rozšíriť rôznorodosť skladby dopravy, ktorá dnes z 
98 % závisí od ropy. Vodík sa dá využívať v palivových článkoch alebo ho možno spaľovať 
buď na výrobu tepla, alebo na pohon turbín či spaľovacích motorov s cieľom vytvárať hybnú 
alebo elektrickú energiu. Vodík sa môže využívať aj ako prostriedok na skladovanie energie. 
Napríklad, ak výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov prevyšuje dopyt, nadbytočná energia 
by sa mohla využiť na výrobu vodíka elektrolýzou, čím by sa uľahčila integrácia energie 
z obnoviteľných zdrojov do trhu s energiou.

Súčasný návrh Komisie sa týka založenia SP PČV v zmysle článku 171 Zmluvy. SP PČV 
treba považovať za orgán Spoločenstva a zriadiť ho na obdobie končiace 31. decembra 2017.  
Sídlo bude mať v Bruseli v Belgicku.

Finančné dôsledky

V posúdení rozpočtu sa stanovujú maximálne výdavky Spoločenstva vo výške 
470 miliónov EUR v priebehu počiatočného obdobia spoločného podniku PČV (do roku 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 66 – 241.
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2017), ktoré by sa mali vyčleniť do 31. decembra 2013, keď sa končí rozpočet 7. RP. Prvých 
30 miliónov EUR sa vyčlení v roku 2008, z toho 28,1 milióna EUR na prevádzkové výdavky 
a 1,9 milióna EUR na administratívne výdavky.

Výskumné činnosti spoločne financujú Spoločenstvo, priemyselné zoskupenie a zúčastnené 
univerzity, verejné výskumné centrá atď., pričom príspevok Spoločenstva sa vypláca 
v peňažnej podobe a príspevok účastníkov sa vypláca v nepeňažnej podobe v rámci projektov.

Prevádzkové náklady spoločného podniku PČV budú od samého začiatku uhrádzať 
v rovnakom pomere (50/50) Spoločenstvo a priemyselné zoskupenie. Ak sa založí výskumné 
zoskupenie a požiada o pripojenie k spoločnému podniku PČV, toto zoskupenie bude mať 
jedno miesto v správnej rade a bude potom prispievať 1/12 prevádzkových nákladov podniku.

Príspevok Spoločenstva bude pochádzať z týchto rozpočtových riadkov špecifického 
programu „Spolupráca“ 7. RP: Energetika; Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové 
výrobné technológie; Doprava (vrátane letectva); a Životné prostredie (vrátane zmeny klímy) v 
rámci GR RTD a z riadku Doprava v rámci GR TREN. Vyčlenené prostriedky na prevádzkové 
náklady SP PČV zrejme ostanú rozdelené ako jednotlivé položky v rámci týchto rozpočtových 
článkov 7. RP, pretože na rozdiel od predošlých návrhov Komisie na zriadenie spoločných 
podnikov neobsahuje návrh o SP PČV zámer vytvoriť samostatný rozpočtový riadok na 
prevádzkové výdavky spoločného podniku. Spomína sa len samostatný riadok na 
administratívne výdavky (08 01 04 20). 

Návrh Komisie obsahuje tento rozpis výdavkov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)
Oddiel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu

Prevádzkové výdavky
Viazané rozpočtové
prostriedky (VRP)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Platobné rozpočtové 
prostriedky (PRP)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume
Technická 
a administratívna 
pomoc (NRP) 
Personálne náklady 
+ 50 %

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

CELKOVÁ REFERENČNÁ SUMA
Viazané rozpočtové 
prostriedky

a + c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Platobné rozpočtové 
prostriedky (PRP)

b + c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Hodnotenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajkyne sa týkajú najmä dvoch oblastí:
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1) Spoločný podnik sa zakladá na počiatočné obdobie končiace 31. decembra 2017 (môže sa 
predĺžiť), zatiaľ čo viacročný finančný rámec pokrýva len obdobie do roku 2013. Všetky 
žiadosti o financovanie SP PČV zo zdrojov Spoločenstva po roku 2013 sa preto budú musieť 
nanovo posudzovať v kontexte rokovaní o novom finančnom rámci. 

Pokiaľ ide o súčasné obdobie, návrh – hoci spadá pod stále sa zužujúci okruh 1a – je 
zlučiteľný s VFR z jednoduchého dôvodu, že vyžadovaný príspevok EÚ sa čerpá zo 7. RP, 
a je teda už zahrnutý do finančného programovania Komisie.

Spravodajkyňa chce však upozorniť, že záväzky na obdobie po vypršaní súčasného VFR nie 
sú možné (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 6 a 10).

2) Analogicky k rokovaniam o spoločnom podniku ITER, ktoré sa uskutočnili začiatkom roku 
2007 a viedli k záverom dohodnutým na trialógu zo 7. marca 2007, sa SP PČV musí vnímať 
ako agentúra v zmysle článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a preto podlieha 
dohode rozpočtového orgánu o jeho financovaní (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 – 5, 7 – 9 
a 11 – 16).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. domnieva sa, že referenčná suma 
uvedená v legislatívnom návrhu musí byť 
v súlade so stropom okruhu 1a 
aktuálneho viacročného finančného 
rámca (VFR) na obdobie 2007 – 2013 
a s ustanoveniami bodu 47 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006; poznamenáva, že akékoľvek 
financovanie po roku 2013 sa musí 
hodnotiť v kontexte rokovaní o budúcom 
finančnom rámci;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že stanovisko predložené 
Výborom pre rozpočet nepredurčuje 
výsledok postupu podľa bodu 47 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006, ktorý sa vzťahuje na zriadenie 
spoločného podniku na palivové články a 
vodík;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Citácia 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev1 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách), a najmä na 
jeho článok 185,
so zreteľom na Medziinštitucionálnu
dohodu zo 17. mája 2006 
medzi Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení2

(medziinštitucionálna dohoda), a najmä 
na jej bod 47,
________________________________
1Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 
1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1

Odôvodnenie

Analogicky k záverom dohodnutým na trialógu zo 7. marca 2007 o spoločnom podniku ITER 
sa SP PČV musí vnímať ako agentúra Spoločenstva na účely uplatňovania bodu 47 MID. Toto
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je potrebné zohľadniť v právnych základoch, na ktoré nariadenie odkazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Spoločný podnik PČV by mal byť 
subjekt zriadený Spoločenstvom a 
absolutórium na vykonávanie jeho 
rozpočtu by mal udeliť Európsky 
parlament na základe odporúčania Rady. 
Malo by sa však prihliadať na osobitosti 
vyplývajúce z povahy STI ako verejno-
súkromného partnerstva, a najmä z 
príspevku súkromného sektora do 
rozpočtu.

(15) Spoločný podnik PČV by mal byť 
subjekt zriadený Spoločenstvom a 
absolutórium za plnenie jeho rozpočtu by 
mal udeliť Európsky parlament po 
zohľadnení odporúčania Rady. 

Odôvodnenie

Podobne ako v záveroch dohodnutých na trialógu 7. marca 2007 o spoločnom podniku ITER, 
Európsky parlament by mal niesť plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť za udelenie 
absolutória za plnenie rozpočtu SP PČV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Spoločný podnik PČV by mal, po 
predchádzajúcich konzultáciách s 
Komisiou, prijať osobitné finančné 
ustanovenia založené na zásadách 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách uplatňovaných na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev. Tieto 
ustanovenia by mali zohľadňovať jeho 
osobitné prevádzkové potreby vyplývajúce
najmä z potreby kombinovať financovanie 
od Spoločenstva so súkromným 
financovaním. 

(16) Rozpočtové pravidlá vzťahujúce sa 
na spoločný podnik PČV by sa nemali 
odchýliť od nariadenia Komisie (ES, 
Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 
2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení 
pre subjekty uvedené v článku 185 
nariadenia o rozpočtových pravidlách1, 
pokiaľ to nevyplýva z osobitných 
prevádzkových potrieb, najmä z potreby 
kombinovať financovanie od Spoločenstva 
so súkromným financovaním. Pred 
prijatím pravidiel, ktoré sa odchyľujú od 
nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, 
by sa mal vyžadovať súhlas Komisie. 



PE400.645v02-00 8/14 AD\710901SK.doc

SK

Rozpočtový orgán by mal byť o týchto 
odchýleniach informovaný.
1 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72; korigendum 
v Ú. v. ES L 2, 7.1.2003, s. 39.

Odôvodnenie

Počet odchýlok od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 by mal zostať úplne minimálny. 
Spoločný podnik musí jednoznačne dokázať, že takéto odchýlenie je jediným spôsobom ako 
zaručiť jeho riadne fungovanie v rámci obmedzení jeho zakladajúceho nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na uskutočnenie spoločnej 
technologickej iniciatívy (ďalej len „STI“) 
pre „palivové články a vodík“ sa týmto v 
zmysle článku 171 Zmluvy o ES zriaďuje 
spoločný podnik (ďalej len „spoločný 
podnik PČV“) na obdobie končiace sa 31. 
decembra 2017. Toto obdobie je možné 
predĺžiť revíziou tohto nariadenia.

1. Na uskutočnenie spoločnej 
technologickej iniciatívy (ďalej len „STI“) 
pre „palivové články a vodík“ sa týmto v 
zmysle článku 171 Zmluvy o ES zriaďuje 
spoločný podnik (ďalej len „spoločný 
podnik PČV“) na obdobie končiace sa 31. 
decembra 2017. Toto obdobie je možné 
predĺžiť revíziou tohto nariadenia.
Spoločný podnik PČV je orgán zriadený 
v súlade s článkom 185 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a bodom 47 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k citáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné ustanovenia spoločného 
podniku PČV sú založené na zásadách 

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na
spoločný podnik PČV sa nesmú 
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nariadenia č. 1605/2002. Od nariadenia č. 
1605/2002 sa môžu odchyľovať v 
prípadoch, keď si to vyžadujú osobitné 
prevádzkové potreby spoločného podniku 
PČV, a na základe predchádzajúceho 
súhlasu Komisie.

odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) 
č. 2343/2002, okrem prípadov, keď si to 
osobitne vyžadujú potreby jeho prevádzky,
a na základe predchádzajúceho súhlasu 
Komisie. Rozpočtový orgán dostáva o 
týchto odchýleniach informácie.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Absolutórium na vykonanie rozpočtu 
spoločného podniku PČV udeľuje 
Európsky parlament na odporúčanie Rady 
v súlade s postupom stanoveným 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
spoločného podniku PČV.

4. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
spoločného podniku PČV udeľuje 
Európsky parlament po zohľadnení
odporúčania Rady.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzi spoločným podnikom PČV 
a Belgickom sa uzatvorí hostiteľská 
dohoda o umiestnení kancelárií, výsadách
a imunitách a ostatnej podpore, ktorú má 
Belgicko poskytnúť spoločnému podniku 
PČV.

Medzi spoločným podnikom PČV 
a Belgickom sa uzatvorí hostiteľská 
dohoda o pomoci hostiteľskej krajiny, 
pokiaľ ide o umiestnenie kancelárií, výsady
a imunity a ostatnú podporu, ktorú má 
Belgicko poskytnúť spoločnému podniku 
PČV.
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Odôvodnenie

Malo by byť jasne uvedené, že od hostiteľskej krajiny akejkoľvek agentúry alebo podobného 
orgánu Spoločenstva sa očakáva, že poskytne finančnú a akúkoľvek ďalšiu pomoc potrebnú 
na uľahčenie vytvorenia a činnosti orgánu Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha – Článok I.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Spoločný podnik PČV sa zakladá ku dňu 
uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom 
vestníku Európskej únie na počiatočné 
obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2017.

3. Spoločný podnik PČV sa zakladá ku dňu 
uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom 
vestníku Európskej únie na počiatočné 
obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2017. 
Je to orgán vytvorený v súlade s článkom 
185 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a bodom 47 medziinštitucionálnej dohody 
zo 17. mája 2006.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k citáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha – článok I.5 – odsek 15 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– odôvodňuje a schvaľuje akúkoľvek 
odchýlku od nariadenia o rozpočtových 
pravidlách spoločného podniku PČV 
v súlade s článkom 8,

– schvaľuje rozpočtové pravidlá
spoločného podniku PČV v súlade 
s článkom 8 po konzultácii s Komisiou;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 16.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha – článok I.5 – odsek 15 – zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– odôvodňuje akékoľvek želanie odchýliť 
sa od nariadenia (ES, Euratom) 
č. 2343/2002, schvaľuje po 
predchádzajúcom súhlase Komisie 
akékoľvek odchýlenie a informuje 
rozpočtový orgán o každom schválenom 
odchýlení;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci a doplňujúci akt
Príloha – článok I.11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné ustanovenia spoločného 
podniku PČV sú založené na zásadách 
nariadenia č. 1605/2002. Od nariadenia č. 
1605/2002 sa môžu odchyľovať v 
prípadoch, keď si to vyžadujú osobitné 
prevádzkové potreby spoločného podniku 
PČV, a na základe predchádzajúceho 
súhlasu Komisie.

1. Rozpočtové pravidlá vzťahujúce sa na 
spoločný podnik PČV sa nesmú odchýliť 
od nariadenia (ES, Euratom) 
č. 2343/2002, pokiaľ to nevyplýva 
z osobitných prevádzkových potrieb. Pred 
prijatím akýchkoľvek pravidiel, ktoré sa 
odchyľujú od nariadenia (ES, Euratom) 
č. 2343/2002, sa vyžaduje súhlas Komisie. 
Rozpočtový orgán dostáva o týchto 
odchýleniach informácie.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 16.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha – článok I.14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Do dvoch mesiacov po skončení 
každého rozpočtového roka sa predbežná 
účtovná závierka spoločného podniku 
predloží Komisii a Dvoru audítorov 
Európskych spoločenstiev (ďalej len „Dvor 
audítorov“). Do 15. júna po skončení 
každého rozpočtového roka Dvor audítorov 
podá k predbežnej účtovnej závierke 
spoločného podniku svoje pripomienky. 
Ročná účtovná závierku za rozpočtový rok 
sa v nasledujúcom roku zasiela účtovníkovi 
Komisie v súlade s konečnými termínmi 
stanovenými rámcovým nariadením 
o rozpočtových pravidlách, tak, aby ju 
účtovník Komisie mohol začleniť do ročnej 
účtovnej závierky ES. Ročná účtovná 
závierka spoločného podniku sa musí 
pripraviť a podrobiť auditu podľa 
účtovných pravidiel ES schválených 
hlavným účtovníkom Komisie.

5. Do dvoch mesiacov po skončení 
každého rozpočtového roka sa predbežná 
účtovná závierka spoločného podniku 
predloží Komisii a Dvoru audítorov 
Európskych spoločenstiev (ďalej len „Dvor 
audítorov“). Do 15. júna po skončení 
každého rozpočtového roka Dvor audítorov 
podá k predbežnej účtovnej závierke 
spoločného podniku svoje pripomienky. 
Ročná účtovná závierku za rozpočtový rok 
sa v nasledujúcom roku zasiela účtovníkovi 
Komisie v súlade s konečnými termínmi 
stanovenými rámcovým nariadením 
o rozpočtových pravidlách, tak, aby ju 
účtovník Komisie mohol začleniť do ročnej 
účtovnej závierky ES. Ročná účtovná 
závierka a súvaha za predchádzajúci rok 
sa predložia rozpočtovému orgánu. Ročná 
účtovná závierka spoločného podniku sa 
musí pripraviť a podrobiť auditu podľa 
účtovných pravidiel ES schválených 
hlavným účtovníkom Komisie.

Odôvodnenie

Účtovné závierky a súvahy je potrebné odoslať obom zložkám rozpočtového orgánu pre 
informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha – článok I.14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Absolutórium na vykonávanie rozpočtu 
udeľuje Európsky parlament na
odporúčanie Rady v súlade s postupom 
stanoveným v rozpočtových pravidlách 
spoločného podniku PČV.

6. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
spoločného podniku PČV udeľuje 
Európsky parlament po zohľadnení
odporúčania Rady v súlade s postupom 
stanoveným v rozpočtových pravidlách 
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spoločného podniku PČV.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha – článok I.16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Personálne zdroje sa určia v pláne 
pracovných miest, ktorý sa stanoví 
v ročnom rozpočte.

1. Personálne zdroje sa určia v pláne 
pracovných miest, ktorý sa stanoví 
v ročnom rozpočte a ktorý Komisia 
postúpi Európskemu parlamentu a Rade 
spolu s predbežným návrhom rozpočtu 
Európskej únie.

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade už existujúcich spoločných podnikov by plán pracovných miest SP 
PČV mala Komisia uverejňovať spolu s predbežným návrhom rozpočtu.
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