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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na 
programe v oblasti výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, 
ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými 
podnikmi
(KOM(2007/0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0514),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 169 a 172 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0281/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A6-0000/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 20

(20) V záujme efektívnej realizácie 
spoločného programu Eurostars by 
špecializovaná realizačná štruktúra mala 
poskytnúť finančnú podporu tretím stranám 
podieľajúcim sa na spoločnom programe 
Eurostars vybratým po výzvach na
predkladanie návrhov.

(20) V záujme efektívnej realizácie 
spoločného programu Eurostars by 
špecializovaná realizačná štruktúra mala 
poskytnúť finančnú podporu tretím stranám 
podieľajúcim sa na spoločnom programe 
Eurostars vybratým po výzvach na 
predkladanie návrhov. Poskytnutie takejto 
finančnej podpory tretím stranám a jej 
vyplatenie by malo byť transparentné 
a nebyrokratické.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 19

Spoločenstvo by malo mať právo znížiť 
svoj finančný príspevok v prípade, že 
spoločný program Eurostars sa realizuje 
neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, 
alebo ak účastnícke členské štáty a ostatné 
účastnícke krajiny neprispievajú, alebo 
prispievajú čiastočne alebo oneskorene na 
financovanie spoločného programu 
Eurostars, za podmienok stanovených v 
dohode, ktorá sa má uzavrieť medzi 
Spoločenstvom a špecializovanou 
realizačnou štruktúrou.

Spoločenstvo by malo mať právo znížiť 
alebo odobrať svoj finančný príspevok v 
prípade, že spoločný program Eurostars sa 
realizuje neprimerane, čiastočne alebo 
oneskorene, alebo ak účastnícke členské 
štáty a ostatné účastnícke krajiny 
neprispievajú, alebo prispievajú čiastočne 
alebo oneskorene na financovanie 
spoločného programu Eurostars, za 
podmienok stanovených v dohode, ktorá sa 
má uzavrieť medzi Spoločenstvom a 
špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 20a (nové)

(20a) Ak bolo stanovené poradie 
žiadateľov, ktorý majú nárok na 
poskytnutie podpory, tento zoznam je 
záväzný pri prideľovaní finančných 
prostriedkov z príspevku Spoločenstva a z 
vyčlenených národných rozpočtov na 
projekty programu Eurostars.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 27a (nové)

(27a) Monitorovanie realizácie 
spoločného programu Eurostars by malo 
byť ekonomické a nemalo by zbytočne 
zaťažovať MSP, ktoré sa zúčastňujú na 
tomto programe. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 písmeno e)

(e) účastnícke členské štáty a ostatné 
účastnícke krajiny sa zaviažu prispieť na 
financovanie spoločného programu 
Eurostars a skutočné uhradenie finančného 
príspevku, najmä na financovanie 
účastníkov projektov vybratých na základe 
výziev na predkladanie návrhov 
uverejnených v rámci spoločného 
programu Eurostars;

e) účastnícke členské štáty a ostatné 
účastnícke krajiny sa zaviažu prispieť na 
financovanie spoločného programu 
Eurostars a skutočné uhradenie finančného 
príspevku, najmä na financovanie 
účastníkov projektov vybratých na základe 
výziev na predkladanie návrhov 
uverejnených v rámci spoločného 
programu Eurostars, pričom zabezpečia, že 
tieto platby budú vykonané v lehote, ktorú 
stanovila špecializovaná výkonná 
štruktúra;

Odôvodnenie

Keďže MSP obzvlášť tvrdo postihujú neskoré platby, Spoločenstvo musí zabrániť 
oneskorenému vyplácaniu zavedením efektívneho monitorovacieho systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4

Úpravy udeľovania finančného príspevku 
Spoločenstva a pravidlá týkajúce sa 
finančnej zodpovednosti a práv duševného 
vlastníctva, ako aj podrobné pravidlá 
poskytovania finančnej podpory tretím 
stranám špecializovanou realizačnou
štruktúrou sa stanovia všeobecnou 
dohodou, ktorú uzavrie Komisia v mene 
Spoločenstva so špecializovanou 
realizačnou štruktúrou, a prostredníctvom 
ročných dohôd o financovaní.

Mechanizmy udeľovania finančného 
príspevku Spoločenstva a pravidlá týkajúce 
sa finančného ručenia a práv duševného 
vlastníctva, ako aj podrobné pravidlá 
poskytovania finančnej podpory tretím 
stranám špecializovanou výkonnou
štruktúrou sa stanovia a v prípade potreby 
po ich vyhodnotení sa upravia vo 
všeobecnej dohode, ktorá sa má uzavrieť
medzi Komisiou v mene Spoločenstva a 
špecializovanou výkonnou štruktúrou, a v 
ročných dohodách o financovaní.

Odôvodnenie

Ak sa po vyhodnotení po dvoch rokoch preukáže potreba, všeobecná dohoda sa bude musieť 
upraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 9
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Komisia oznámi všetky príslušné 
informácie Európskemu parlamentu, Rade 
a Dvoru audítorov. Účastnícke členské 
štáty a ostatné účastnícke krajiny sú 
vyzvané, aby prostredníctvom 
špecializovanej realizačnej štruktúry 
predložili Komisii všetky doplňujúce 
informácie, o ktoré požiadajú Európsky 
parlament, Rada a Dvor audítorov a ktoré 
sa týkajú finančného riadenia 
špecializovanej realizačnej štruktúry.

Komisia oznámi všetky príslušné 
informácie Európskemu parlamentu, Rade 
a Dvoru audítorov. Účastnícke členské 
štáty a ostatné účastnícke krajiny 
prostredníctvom špecializovanej výkonnej
štruktúry predložia na požiadanie Komisii 
všetky doplňujúce informácie, o ktoré 
požiadajú Európsky parlament, Rada a 
Dvor audítorov a ktoré sa týkajú 
finančného riadenia špecializovanej 
výkonnej štruktúry.

Odôvodnenie

Ak Európsky parlament, Rada a Dvor audítorov potrebujú doplňujúce informácie 
o finančnom riadení, členské štáty ich musia poskytnúť. Je to potrebné na hodnotenie 
programu v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 13 odsek 2

2. Komisia vykoná priebežné vyhodnotenie 
spoločného programu Eurostars dva roky 
po začatí tohto programu. Toto 
vyhodnotenie sa vzťahuje na kvalitu a 
efektívnosť realizácie spoločného 
programu Eurostars, vrátane vedeckej, 
riadiacej a finančnej integrácie, a na 
pokrok pri dosiahnutí stanovených cieľov, 
vrátane odporúčaní o najvhodnejších 
spôsoboch ďalšieho posilnenia integrácie. 
Komisia oznámi Európskemu parlamentu a 
Rade závery hodnotenia doplnené svojimi 
poznámkami a prípadne návrhmi na úpravu 
tohto rozhodnutia.

2. Komisia vykoná priebežné vyhodnotenie 
spoločného programu Eurostars dva roky 
po začatí tohto programu. Toto 
vyhodnotenie sa vzťahuje na kvalitu a 
efektívnosť realizácie spoločného 
programu Eurostars, vrátane vedeckej, 
riadiacej a finančnej integrácie, a na 
pokrok pri dosiahnutí stanovených cieľov, 
vrátane odporúčaní o najvhodnejších 
spôsoboch ďalšieho posilnenia integrácie. 
Toto vyhodnotenie sa týka aj kritérií 
spôsobilosti MSP, ktoré sa venujú 
výskumu a inováciám, najmä podielu 
času a ročného obratu vyčleneného na 
výskumnú činnosť. Komisia oznámi 
Európskemu parlamentu a Rade závery 
hodnotenia doplnené svojimi poznámkami 
a prípadne návrhmi na úpravu tohto 
rozhodnutia.

Odôvodnenie

Podmienky účasti MSP, ktoré sa vzťahujú na ekvivalent riadneho pracovného úväzku 
a investície do výskumu sú veľmi náročné, takže len málo MSP sa môže zúčastniť programu. 
Preto sa musí po dvoch rokoch vykonať hodnotenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Ak z vyhodnotenia uvedeného 
v odseku 2 vyplynie, že kritériá 
spôsobilosti sú príliš náročné, takže nie je 
prijaté dostatočné množstvo návrhov na 
udelenie grantov, Komisia 
a špecializovaná výkonná štruktúra 
zodpovedajúcim spôsobom zmenia 
a doplnia všeobecnú dohodu uvedenú 
v článku 4 s cieľom upraviť tieto kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I oddiel II „Aktivity“ bod 2

(2) vo svojej základnej časti ich 
vykonávajú MSP vykonávajúce VaV, ktoré 
majú prispievať najmenej na 50 %
nákladov spojených s VaV v rámci 
projektu. Ak je to pre projekt nevyhnutné, 
možno v menšom rozsahu počítať so 
zmluvami o subdodávke; 

(2) vo svojej základnej časti ich 
vykonávajú MSP vykonávajúce VaV, ktoré 
majú prispievať najmenej na 25% nákladov 
spojených s VaV v rámci projektu. Ak je to 
pre projekt nevyhnutné, možno v menšom 
rozsahu počítať so zmluvami o 
subdodávke; 

Odôvodnenie

Príliš mnoho MSP vykonávajúcich výskum a venujúcich sa vývoju nemá nárok na 50 % 
príspevok. Stanovením hranice na úrovni 25 % naň budú mať nárok aj MSP, ktoré sú viac 
trhovo orientované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I oddiel V „Mechanizmus financovania“ nadpis „Financovanie projektov programu 

Eurostars“ odsek 1a (nový)

Finančná podpora sa vypláca 
jednorazovo. V prípade, že jednorazové 
vyplatenie nie je v súlade s pravidlami 
financovania zúčastňujúcich sa 
národných programov, malo bysa 
uprednostniť pevne stanovené percento 
príslušných priamych nákladov (paušálna 
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sadzba).

Odôvodnenie

Program Eurostars by mal fungovať transparentne a nebyrokraticky, čo sa dá dosiahnuť 
jednorazovou platbou alebo paušálnou sadzbou.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie sa týka účasti Spoločenstva na spoločnom programe pre výskum a vývoj 
EUROSTARS uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi a pridruženými krajinami na 
základe článku 169 zmluvy.

Tento program je výsledkom iniciatívy, ktorú predložila EUREKA s cieľom podporovať MSP 
vykonávajúce výskum a vývoj pri realizácii trhovo orientovaného výskumu v nadnárodných 
projektoch. EUROSTARS je jednou zo štyroch iniciatív, ktoré vznikli na základe článku 169, 
určených v osobitných programoch v rámci siedmeho rámcového programu.

Je to spoločná iniciatíva 27 krajín, siete EUREKA – medzivládnej iniciatívy na podporu 
trhovo orientovaného výskumu a vývoja a inovačných projektov vo všetkých oblastiach –
a Európskej komisie, ktorá poskytuje finančné prostriedky MSP na riadenie kooperatívnych, 
trhovo orientovaných výskumných projektov. Tento systém spája centralizované riadenie 
rámcových programov s decentralizovanou sieťou EUREKA. 

22 členských štátov a 7 pridružených krajín sa zaviazalo poskytnúť 300 miliónov EUR 
a Európska komisia prispeje 100 miliónmi EUR zo siedmeho rámcového programu.

EUROSTARS a siedmy rámcový program

MSP majú prístup k viacerým programom, ktoré patria do rámcového programu:

 V rámci osobitného programu Spolupráca sa môžu MSP vykonávajúce výskum
zúčastňovať na kooperatívnom výskume v každej z tematických oblastí.

V každom pracovnom programe sú stanovené oblasti výskumu, ktoré majú pre MSP 
mimoriadny význam, a konkrétne opatrenia na zvýšenie ich účasti. Cieľom je, na požiadanie 
EP, umožniť, aby sa aspoň 15 % finančných prostriedkov dostalo do MSP.

Šírenie a prenos poznatkov sú dôležitými črtami každej tematickej oblasti.

 V rámci osobitného programu Kapacity sa môžu MSP vykonávajúce výskum 
prostredníctvom externých služieb zúčastňovať na dvoch systémoch s cieľom 
vybudovať svoje výskumné kapacity a know-how v oblasti technológií. 

a) Výskum v prospech MSP sa vzťahuje na všetky vedné  a technologické odbory a má za cieľ 
dopĺňať národné programy prostredníctvom podpory nadnárodnej spolupráce v oblasti 
výskumu a prenosu technológií.

Podpora sa poskytuje na zvýšenie výskumného úsilia, zadávanie výskumu externým službám, 
rozširovanie sietí a získavanie know-how v oblasti technológií. 
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b) Výskum pre združenia MSP podporujúci krátkodobé kooperatívne projekty niekoľkých 
MSP s cieľom riešiť prostredníctvom výskumu spoločné problémy, akými sú napríklad súlad 
s európskymi normami alebo plnenie požiadaviek v regulačnej oblasti.  Výsledky sa potom 
šíria medzi členmi združení MSP. Oba systémy si vyžadujú projekty zahŕňajúce činnosť na 
podporu využívania výsledkov výskumu. Majú aj vlastné pravidlá týkajúce sa vlastníckych 
a prístupových práv. 

 V rámci osobitného programu Ľudia  sa môžu MSP vykonávajúce výskum
zúčastňovať na „priemyselno-akademických činnostiach a partnerstvách“. Tento 
systém umožní MSP zúčastňovať sa na spoločných výskumných partnerstvách 
podporovaných skúsenými výskumnými pracovníkmi a vzájomnou výmenou 
pracovníkov medzi verejným a súkromným sektorom.  

 A nakoniec v rámci nástroja na financovanie rozdelenia rizika, nového prvku 
siedmeho rámcového programu, ktorý je určený na zlepšenie prístupu k dlhovému 
financovaniu.  EÚ prispieva do EIB s cieľom financovať rizikovejšie projekty 
v oblasti výskumu a vývoja technológií. Zvýši sa tým množstvo činností v oblasti 
výskumu a vývoja technológií, ktoré financuje EIB, akými sú napr. spoločné 
technologické iniciatívy, veľké projekty vrátane projektov iniciatívy EUREKA, 
nových výskumných infraštruktúr a projektov MSP s cieľom prekonať nedostatky 
trhu.

EUROSTARS dopĺňa siedmy rámcový program tým, že je programom orientovaným zdola 
nahor, ktorý je prispôsobený potrebám MSP vykonávajúcich výskum.

Spoločný program EUROSTARS

Účelom tohto spoločného programu je viac ako len jednoduchá koordinácia národných 
programov s cieľom integrovať vedecké, riadiace a finančné aspekty. 

Vedecká integrácia si vyžaduje spoločný výber a vyhodnocovanie projektov vychádzajúcich z 
vedeckej excelentnosti a hospodárskeho vplyvu. Integrácia riadenia sa dosiahne 
prostredníctvom špecializovanej výkonnej štruktúry (sekretariát EUREKA) a finančná
integrácia prostredníctvom zostavenia viacročného plánu financovania zahŕňajúceho finančné 
prostriedky, ktorými prispeli zúčastnené krajiny a Spoločenstvo.

EUROSTARS bude financovať nadnárodné projekty viacerých partnerov v každom vednom 
a technologickom odbore, ktoré iniciujú a budú viesť MSP vykonávajúce výskum a vývoj, ale 
ktoré budú otvorené aj pre iných účastníkov (univerzity, výskumné organizácie, veľké 
podniky), avšak hlavný podiel na projekte by mali mať MSP. Výskumná činnosť by mala byť 
orientovaná na trh a zameraná na krátko- alebo strednodobé komerčné výsledky.

Realizácia programu EUROSTARS

Tento spoločný program bude realizovaný s pomocou špecializovanej výkonnej štruktúry, 
ktorá bude jediným miestom na podávanie návrhov po každoročnej výzve na predkladanie 
návrhov.
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Návrhy na projekty budú vyhodnocované a vyberané centrálne na základe kritérií spôsobilosti 
a hodnotenia za pomoci nezávislých odborníkov. Poradie návrhov zostaví medzinárodná 
hodnotiaca komisia zložená z nezávislých expertov. Tento zoznam bude záväzný pri 
prideľovaní finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a z národných rozpočtov 
vyčlenených na projekty programu Eurostars.

Účastníkmi projektov vo vybratých projektoch sa budú po administratívnej stránke zaoberať 
ich príslušné národné programy.

Poznámky spravodajcu

Spravodajca je znepokojený kritériami spôsobilosti MSP vzhľadom na percento príspevku na 
náklady projektov z hľadiska investícií, ako aj ekvivalentu v súvislosti riadnym pracovným 
časom, a s percentom ročného obratu vynaloženého na výskumnú činnosť. Preto navrhuje 
vykonať hodnotenie týchto kritérií po dvoch rokoch a v prípade potreby by sa mala umožniť 
úprava týchto kritérií.

Ďalším problémom je požadovaný príspevok MSP vykonávajúcich výskum a vývoj na 
náklady projektu (najmenej 50 %), čo spôsobí vylúčenie mnohých trhovo orientovaných 
MSP, a preto spravodajca navrhuje, aby sa táto hranica stanovila na úrovni 25 %.

Pokiaľ ide o realizáciu, spoločný program EUROSTARS by mal fungovať transparentným 
a nebyrokratickým spôsobom, ktorí uľahčí účasť MSP. Preto by mal byť príspevok 
Spoločenstva na projekty vyplácaný jednorazovo a v prípade, že jednorazová platba nebude 
v súlade s národnými programami, použije sa paušálna sadzba.

Nakoniec, keďže realizácia programu EUROSTARS je už v pokročilom štádiu, panuje 
všeobecná zhoda v tom, že by sa mala prerokovať veľmi rýchlo. Preto je cieľom spravodajcu, 
aby bola táto správa prijatá v pléne v rámci prvého čítania.
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