
AM\1009063CS.doc PE522.976v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2013/0241(NLE)

5. 12. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
12 - 149

Návrh zprávy
Lambert van Nistelrooij
(PE522.975v01-00)

Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích

Návrh nařízení
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))



PE522.976v01-00 2/71 AM\1009063CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\1009063CS.doc 3/71 PE522.976v01-00

CS

Pozměňovací návrh 12
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 1. zaujímá kladné stanovisko
k pozměněnému návrhu Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 4

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala
s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu 
podstatně změnit návrh Komise;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala
s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu 
podstatně změnit návrh Komise
v pozměněném znění;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. …./2013/EU ze dne …. 2013 
zavádějící Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020)20 usiluje o dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace kombinací 
rámcového programu Horizont 2020
a prostředků soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispívat k širším cílům 
konkurenceschopnosti Unie a pomoci řešit 
společenské výzvy. Účast Unie na těchto 
partnerstvích může mít formu finančních 
příspěvků společným podnikům zřízeným 
na základě článku 187 Smlouvy podle 
Rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

(3) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. …./2013/EU ze dne …. 2013 
zavádějící Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020)20 usiluje o dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace kombinací 
rámcového programu Horizont 2020
a prostředků soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispívat k širším cílům 
konkurenceschopnosti Unie, maximálně 
využít soukromé investice a pomoci řešit 
společenské výzvy. Tato partnerství by 
měla být založena na dlouhodobých 
závazcích, včetně vyváženého příspěvku 
od všech partnerů, měla by být 
zodpovědná za dosažení daných cílů
a uvedena v soulad se strategickými cíli 
Unie souvisejícími s výzkumem, vývojem
a inovacemi. Řízení a fungování těchto 
partnerství by mělo být otevřené, 
transparentní, účinné a účelné a mělo by 
umožňovat zapojení široké škály 
zainteresovaných subjektů činných
v jejich konkrétních oblastech. Účast Unie 
na těchto partnerstvích může mít formu 
finančních příspěvků společným podnikům 
zřízeným na základě článku 187 Smlouvy 
podle Rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
20 Úř. věst. … [rámcový program H2020] 20 Úř. věst. … [rámcový program H2020]

Or. en

(Viz článek 19 nařízení o programu Horizont 2020.)
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Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání
o programu Horizont 2020 týkajících se společných technologických iniciativ a toho, čeho by 
měly dosáhnout.

Pozměňovací návrh 15
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. …./2013/EU ze dne …. 2013 
zavádějící Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020)20 usiluje o dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace kombinací 
rámcového programu Horizont 2020
a prostředků soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispívat k širším cílům 
konkurenceschopnosti Unie a pomoci řešit 
společenské výzvy. Účast Unie na těchto 
partnerstvích může mít formu finančních 
příspěvků společným podnikům zřízeným 
na základě článku 187 Smlouvy podle 
Rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

(3) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. …./2013/EU ze dne …. 2013 
zavádějící Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020)20 usiluje o dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace kombinací 
rámcového programu Horizont 2020
a prostředků soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispívat k širším cílům 
konkurenceschopnosti Unie a řešit 
společenské výzvy. Účast Unie na těchto 
partnerstvích může mít formu finančních 
příspěvků společným podnikům zřízeným 
na základě článku 187 Smlouvy podle 
Rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
20 Úř. věst. … [rámcový program H2020] 20 Úř. věst. … [rámcový program H2020]

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) S ohledem na celkový cíl programu 
Horizont 2020, kterým je dosažení většího 
zjednodušení a harmonizace financování 
výzkumu a inovací na úrovni Unie, je 
třeba sladit dobu trvání všech partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
financovaných v rámci programu 
Horizont 2020 s délkou trvání rámcového 
programu, aby se předešlo různým 
souborům pravidel, které by platily 
souběžně, a v budoucnu další související 
administrativní zátěži pro účastníky
a subjekty Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s rozhodnutím Rady č. 
…/2013/EU ze dne ... 2013 zavádějícím 
zvláštní program, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 (2014–
2020)21, lze společným podnikům 
zřízeným v rámcovém programu Horizont 
2020 poskytnout podporu za podmínek 
uvedených v tomto rozhodnutí.

(4) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013 o zřízení Horizontu 2020
a rozhodnutím Rady č. …/2013/EU ze dne 
... 2013 zavádějícím zvláštní program, 
kterým se provádí rámcový program 
Horizont 2020 (2014–2020)21, lze 
společným podnikům zřízeným
v rámcovém programu Horizont 2020 
poskytnout podporu za podmínek 
uvedených v tomto rozhodnutí.

__________________ __________________
21 Úř. věst. … [H2020 zvláštní program] 21 Úř. věst. … [H2020 zvláštní program]

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz nejen na zvláštní program, ale také na rámcový program, což je 
důležité pro doložení souladu s článkem 19 rámcového programu a zásadami v něm 
stanovenými.

Pozměňovací návrh 18
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) BIC je nezisková organizace, která byla 
vytvořena k tomu, aby zastupovala 
průmyslovou skupinu podporující 
společnou technologickou iniciativu
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích. Její členská základna 
pokrývá celý biotechnologický hodnotový 
řetězec a skládá se z velkých
průmyslových odvětví, malých a středních 
podniků (MSP), regionálních seskupení, 
evropských obchodních sdružení, a dále 
evropských technologických platforem. 
Cílem BIC je zajistit a podporovat 
technologický a hospodářský rozvoj 
průmyslu založeného na biotechnologiích
v Evropě. O členství mohou požádat 
všechny zúčastněné subjekty podél 
biotechnologického hodnotového řetězce 
se zájmem o účast v této organizaci. BIC 
uplatňuje obecné zásady otevřenosti
a transparentnosti členství, a tak zajišťuje 
široké zapojení odvětví.

(7) BIC je nezisková organizace, která byla 
vytvořena k tomu, aby zastupovala 
průmyslovou skupinu podporující 
společnou technologickou iniciativu
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích. Její členská základna by 
měla pokrývat celý biotechnologický 
hodnotový řetězec a skládat se
z průmyslových odvětví, malých
a středních podniků (MSP), regionálních 
seskupení, evropských obchodních 
sdružení, a dále evropských 
technologických platforem 
zahrnujících oblast technologií, průmyslu, 
zemědělství a lesního hospodářství. Cílem 
BIC je zajistit a podporovat udržitelný
technologický a hospodářský rozvoj 
průmyslu založeného na biotechnologiích
v Evropě. O členství mohou požádat 
všechny zúčastněné subjekty podél 
biotechnologického hodnotového řetězce 
se zájmem o účast v této organizaci. BIC 
uplatňuje zásady otevřenosti
a transparentnosti členství, a tak zajišťuje 
široké zapojení zúčastněných stran. 
Zejména by měla zajistit otevřenost vůči 
menším subjektům např. z oblastí 
netradičního zemědělství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Sdělení Komise ze dne 13. února 2012 
„Inovace pro udržitelný růst: 
Biohospodářství pro Evropu“23, a zejména 
jeho akční plán vyzývá ke zřízení 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, které by podporovalo vznik 
udržitelného a konkurenceschopného 
průmyslu a hodnotových řetězců 
založených na biotechnologiích v Evropě.
S ohledem na přechod směrem k „post-
ropné“ společnosti se sdělení snaží o lepší 
integraci odvětví výroby a zpracování 
biomasy tak, aby bylo možno sladit 
zajišťování potravin a omezené zdroje 
přírodního bohatství a ekologické cíle
s využitím biomasy k průmyslovým
a energetickým účelům.

(8) Sdělení Komise ze dne 13. února 2012 
„Inovace pro udržitelný růst: 
Biohospodářství pro Evropu“23, a zejména 
jeho akční plán vyzývá ke zřízení 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, které by podporovalo vznik 
udržitelného a konkurenceschopného 
průmyslu a hodnotových řetězců 
založených na biotechnologiích v Evropě.
S ohledem na přechod směrem k „post-
ropné“ společnosti se sdělení snaží o lepší 
integraci odvětví výroby a zpracování 
biomasy tak, aby bylo možno sladit 
zajišťování potravin, a to nejen v Unii, ale 
také v rozvojových zemích, a omezené 
zdroje přírodního bohatství a ekologické 
cíle, např. zamezení neudržitelné změně 
ve využívání půdy či jejímu zabírání,
s využitím biomasy k průmyslovým
a energetickým účelům.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Průmysl založený na biotechnologiích
a jeho hodnotové řetězce čelí složitým
a zásadním technologickým a inovačním 
výzvám. Jako vznikající sektor musí 
průmysl založený na biotechnologiích 
překonávat rozptýlenost technických 
kapacit a omezený charakter veřejně 
dostupných údajů o skutečné dostupnosti 
zdrojů tak, aby bylo možno vybudovat 
udržitelné a konkurenceschopné hodnotové 
řetězce. Aby se s těmito výzvami bylo 
možno vyrovnat, musí se na evropské 
úrovni soustředěným a soudržným 
způsobem dosáhnout kritického množství
z pohledu aktivity, excelence a potenciálu 
pro inovace.

(10) Průmysl založený na biotechnologiích
a jeho hodnotové řetězce čelí složitým
a zásadním technologickým a inovačním 
výzvám. Jako vznikající sektor musí 
průmysl založený na biotechnologiích 
překonávat rozptýlenost technických 
kapacit a omezený charakter veřejně 
dostupných údajů o skutečné dostupnosti 
zdrojů tak, aby bylo možno vybudovat 
udržitelné a konkurenceschopné hodnotové 
řetězce. Aby se s těmito výzvami bylo 
možno vyrovnat, musí se na evropské 
úrovni soustředěným a soudržným 
způsobem dosáhnout kritického množství
z pohledu aktivity, excelence a potenciálu 
pro inovace. Zejména je třeba začlenit 
hlavní zásadu hierarchie biomasy
a podporovat „kaskádové využívání“ 
biomasy, jež je nejprve zaměřeno na užití
s vysokou hodnotou, např. biochemikálie
a biomateriály, a poté užití s nižší 
hodnotou (biopaliva, bioenergie).

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Společná technologická iniciativa
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích by měla mírnit různé typy 
selhání trhu, která odrazují soukromé 
investice do předvýrobního výzkumu, 
demonstrací a zavádění v oblasti průmyslu 
založen na biotechnologiích v Evropě. 
Zejména by měla zajistit dostupnost 
spolehlivé dodávky biomasy, přičemž bude 

(11) Společná technologická iniciativa
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích by měla mírnit různé typy 
selhání trhu, která odrazují soukromé 
investice do předvýrobního výzkumu, 
demonstrací a zavádění v oblasti průmyslu 
založen na biotechnologiích v Evropě. 
Zejména by měla zajistit dostupnost 
spolehlivé dodávky biomasy, přičemž bude 
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brát v potaz další konkurenční společenské
a ekologické požadavky, a podporovat 
rozvoj moderních zpracovatelských 
technologií, rozsáhlých demonstrací
a politických nástrojů, čímž se sníží riziko 
pro soukromé investice do výzkumu
a inovací při vývoji udržitelných
a konkurenceschopných výrobků
z biologických materiálů a biopaliv.

brát v potaz další zásadní společenské
a ekologické požadavky, a podporovat 
rozvoj moderních zpracovatelských 
technologií, rozsáhlých demonstrací
a politických nástrojů, čímž se sníží riziko 
pro soukromé investice do výzkumu
a inovací při vývoji udržitelných
a konkurenceschopných výrobků
z biologických materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Společná technologická iniciativa
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích by měla být partnerstvím 
veřejného a soukromého sektoru, 
jehož cílem je zvýšení investic do rozvoje 
udržitelného sektoru průmyslu založeného
na biotechnologiích v Evropě. Měla by 
evropským občanům nabídnout ekologické
a společensko-ekonomické výhody, zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy a přispívat
k tomu, aby Evropa získala klíčové 
postavení ve výzkumu, demonstracích
a zavádění pokročilých výrobků
z biologických materiálů a biopaliv.

(12) Společná technologická iniciativa
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích by měla být partnerstvím 
veřejného a soukromého sektoru, 
jehož cílem je zvýšení investic do rozvoje 
udržitelných řešení založených na 
biotechnologiích v Evropě. Měla by 
evropským občanům nabídnout ekologické
a společensko-ekonomické výhody, zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy a přispívat
k tomu, aby Evropa získala klíčové 
postavení ve výzkumu, demonstracích
a zavádění pokročilých a udržitelných
výrobků z biologických materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích je realizovat v Evropě 
program výzkumu a inovací, který posoudí 
dostupnost obnovitelných biologických 
zdrojů použitelných při výrobě 
biologických materiálů, a na tomto základě 
podporovat zřízení udržitelných 
biotechnologických hodnotových řetězců. 
Tyto činnosti by se měly provádět 
prostřednictvím spolupráce mezi 
zúčastněnými subjekty podél celých 
biotechnologických hodnotových řetězců, 
včetně odvětví primární produkce
a zpracovatelského průmyslu, obchodních 
značek, malých a středních podniků, 
výzkumných a vývojových středisek
a vysokých škol.

(13) Cílem společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích je realizovat v Evropě 
program výzkumu a inovací, který posoudí 
dostupnost obnovitelných biologických 
zdrojů použitelných při výrobě 
biologických materiálů, a na tomto základě 
podporovat zřízení udržitelných 
biotechnologických hodnotových řetězců. 
Tyto činnosti by se měly provádět 
prostřednictvím spolupráce mezi 
zúčastněnými subjekty podél celých 
biotechnologických hodnotových řetězců, 
včetně odvětví primární produkce
a zpracovatelského průmyslu, obchodních 
značek, malých a středních podniků, 
regionálních inovačních seskupení,
výzkumných a vývojových středisek
a vysokých škol. V této souvislosti je 
důležité rozvíjet strategickou 
meziregionální spolupráci na základě 
strategií inteligentní specializace (RIS3), 
účinné koordinace a komunikace, výměny 
osvědčených postupů a aktivní účasti 
regionů na hospodářském plánování
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích.

Or. nl

Pozměňovací návrh 24
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích je realizovat v Evropě 
program výzkumu a inovací, který posoudí 

(13) Cílem společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích je realizovat v Evropě 
program výzkumu a inovací, který posoudí 
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dostupnost obnovitelných biologických 
zdrojů použitelných při výrobě 
biologických materiálů, a na tomto základě 
podporovat zřízení udržitelných 
biotechnologických hodnotových řetězců. 
Tyto činnosti by se měly provádět 
prostřednictvím spolupráce mezi 
zúčastněnými subjekty podél celých 
biotechnologických hodnotových řetězců, 
včetně odvětví primární produkce
a zpracovatelského průmyslu, obchodních 
značek, malých a středních podniků, 
výzkumných a vývojových středisek
a vysokých škol.

dostupnost obnovitelných biologických 
zdrojů použitelných při výrobě 
biologických materiálů, posoudit, jakým 
způsobem by měly být zachovány, aby se 
zajistilo, že i nadále mohou poskytovat 
veřejné služby, jež v současnosti nejsou 
odměňovány trhem, a na tomto základě 
podporovat zřízení udržitelných 
biotechnologických hodnotových řetězců. 
Tyto činnosti by se měly provádět 
prostřednictvím spolupráce mezi 
zúčastněnými subjekty podél celých 
biotechnologických hodnotových řetězců, 
včetně odvětví primární produkce
a zpracovatelského průmyslu, malých
a středních podniků, výzkumných
a vývojových středisek a vysokých škol
a organizací občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Při koncipování společné 
technologické iniciativy v oblasti 
průmyslu založeného na biotechnologiích 
je třeba zohlednit postupy, zkušenosti
a poznatky získané v rámci dalších 
stávajících společných technologických 
iniciativ, konkrétně iniciativy pro 
inovativní léčiva (IMI), letectví a leteckou 
dopravu (Clean Sky), palivové články
a vodík (FCH), vestavěné počítačové 
systémy (ARTEMIS) a nanoelektronické 
technologie 2020 (ENIAC).

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Cíle společného podniku BBI by se 
mělo dosáhnout prostřednictvím podpory 
výzkumu a inovací tak, že se sdruží zdroje
z veřejného a soukromého sektoru. Za 
tímto účelem by měl společný podnik BBI 
organizovat konkurenční otevřené výzvy
k předkládání návrhů na podporu 
výzkumu, demonstrací a zavádění.

(15) Cíle společného podniku BBI by se 
mělo dosáhnout prostřednictvím podpory 
výzkumu a inovací tak, že se sdruží zdroje
z veřejného a soukromého sektoru. Za 
tímto účelem by měl společný podnik BBI 
organizovat konkurenční otevřené výzvy
k předkládání návrhů na podporu 
výzkumu, rozvoje a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gaston Franco

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn maximální dopad, 
měl by společný podnik BBI rozvinout 
úzkou součinnost s jinými programy EU
v oblastech, jako je vzdělávání, životní 
prostředí, konkurenceschopnost a malé
a střední podniky, dále s fondy politiky 
soudržnosti a politiky rozvoje venkova, což 
může konkrétně přispět k posílení 
vnitrostátního a regionálního výzkumného
a inovačního potenciálu v rámci strategií 
inteligentní specializace.

(16) Aby byl zajištěn maximální dopad, 
měl by společný podnik BBI rozvinout 
úzkou součinnost s jinými programy EU
v oblastech, jako je vzdělávání, životní 
prostředí, konkurenceschopnost a malé
a střední podniky, dále s fondy politiky 
soudržnosti a politiky rozvoje venkova, což 
může konkrétně přispět k posílení 
vnitrostátního a regionálního výzkumného
a inovačního potenciálu v rámci strategií 
inteligentní specializace. Rovněž je třeba 
zajistit součinnost mezi společným 
podnikem v oblasti průmyslu založeného 
na biotechnologiích a třemi evropskými 
inovačními partnerstvími v oblasti vody, 
produktivity a udržitelnosti v zemědělství a 
v oblasti surovin. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V rámci společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného 
na biotechnologiích by se měl uplatňovat 
přístup zdola nahoru, neboť má velký 
význam pro využití potenciálu regionů, 
zejména pokud jde o podporu činností na 
místní a regionální úrovni ve stálé 
spolupráci s místními a regionálními 
orgány; měla by přispívat ke zvyšování 
povědomí o významu biohospodářství
a jeho značných přínosech; musí využívat 
odborné znalosti na regionální úrovni
a prohloubit spolupráci mezi oblastí vědy, 
podnikáním a veřejnou správou v rámci 
tzv. struktury trojité šroubovice, jejímž 
cílem je rozvíjet otevřenou a rostoucí 
ekonomiku, přeshraniční investiční toky
a účinnou spolupráci.

Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S přihlédnutím k zamýšlené 
součinnosti mezi programem Horizont 
2020 a strukturálními fondy, jakož i mezi 
příslušnými celonárodními a regionálními 
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programy financování výzkumu a vývoje, 
by měly být regiony v celé Unii 
podporovány, aby aktivně přispívaly
k činnostem společného podniku BBI, 
například tím, že finančně podpoří 
příslušnou výzkumnou infrastrukturu, 
připraví návrhy, budou využívat výsledky 
výzkumu nebo činnosti příslušných 
subjektů zaměřené na budování sítí,
s cílem podpořit regionální dopad činností 
společného podniku BBI a jejich 
potenciálu vytvářet pracovní místa a růst
na regionální úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Zakládajícími členy společného 
podniku BBI by měla být Unie a BIC.

(17) Zakládajícími členy společného 
podniku BBI by měla být Unie a kterýkoli 
subjekt z členských států nebo přidružené 
země, jenž souhlasí se stanovami a podílí 
se na financování společného podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo možno dosáhnout jeho cílů, 
měl by společný podnik BBI poskytovat 
finanční podporu zejména ve formě grantů 

(20) Aby bylo možno dosáhnout jeho cílů, 
měl by společný podnik BBI poskytovat 
finanční podporu zejména ve formě grantů 
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účastníkům vybraných v otevřených
a konkurenčních výzvách pro předkládání 
návrhů.

účastníkům vybraných v transparentních,
otevřených a konkurenčních výzvách pro 
předkládání návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Příspěvky členů ze soukromého 
sektoru by se neměly omezovat pouze na 
správní náklady společného podniku BBI
a na spolufinancování vyžadované při 
výzkumu a inovací podporovaných 
společným podnikem BBI.

(21) Příspěvky členů ze soukromého 
sektoru by měly být omezeny pouze na 
správní náklady společného podniku BBI
a na spolufinancování vyžadované při 
výzkumu a inovací podporovaných 
společným podnikem BBI.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jejich příspěvek by se měl týkat
i dalších činností, které budou členové ze 
soukromého sektoru vykonávat, jak jsou 
popsány v plánu dalších činností; aby se 
získal správný přehled o pákovém efektu, 
měly by tyto další činnosti představovat
příspěvky širší společné technologické 
iniciativě v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích.

(22) Výdaje spojené s dalšími činnostmi, 
které budou členové ze soukromého 
sektoru vykonávat, jak jsou popsány
v plánu dalších činností, lze vyčíslit, ale 
nepředstavují příspěvky ke společné 
technologické iniciativě v oblasti průmyslu 
založeného na biotechnologiích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jejich příspěvek by se měl týkat
i dalších činností, které budou členové ze 
soukromého sektoru vykonávat, jak jsou 
popsány v plánu dalších činností; aby se 
získal správný přehled o pákovém efektu, 
měly by tyto další činnosti představovat 
příspěvky širší společné technologické 
iniciativě v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích.

(22) Jejich příspěvek by se měl týkat
i dalších činností, které budou členové ze 
soukromého sektoru vykonávat, jak jsou 
popsány v plánu dalších činností
a představeny ve výroční zprávě; aby se 
získal správný přehled o pákovém efektu, 
měly by tyto další činnosti představovat 
příspěvky širší společné technologické 
iniciativě v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 4)

Pozměňovací návrh 35
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Finanční příspěvek Unie do 
společného podniku BBI se musí spravovat
v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení a s příslušnými pravidly nepřímého 
řízení stanovenými v nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 a nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 
ze dne 29. října 2012 o prováděcích 
pravidlech k nařízení (EU, Euratom) č. 
966/201227.

(24) Finanční příspěvek Unie do 
společného podniku BBI se musí spravovat
v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení a s příslušnými pravidly nepřímého 
řízení stanovenými v čl. 60 odst. 1 až 4
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
a nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012
o prováděcích pravidlech k nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/201227.

__________________ __________________
27 Úř. věst. L 362, 31.12.12, s. 1. 27 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Aniž by bylo dotčeno průběžné 
hodnocení uvedené v článku 11 a 
v souladu s článkem 26 nařízení č. ... / 
2013 [rámcový program Horizont 2020], 
měly by být společné technologické 
iniciativy jakožto zvláštní nástroj 
financování programu Horizont 2020 
předmětem důkladného průběžného 
hodnocení, které by mělo mimo jiné 
zahrnovat analýzu jejich otevřenosti, 
transparentnosti a efektivnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Interní auditor Komise by měl nad 
společným podnikem BBI vykonávat 
stejné pravomoci jako vůči Komisi.

(27) Interní auditor Komise by měl nad 
společným podnikem BBI vykonávat 
stejné pravomoci jako vůči Komisi.
V případě Účetního dvora a Evropského 
parlamentu by se měla uplatňovat 
odpovídající ujednání.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
může zřizovací akt orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů zřizovaných Unií vyloučit 
možnost přezkoumání účetnictví příjmů
a výdajů těchto orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů Účetním dvorem.
V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 má účetnictví 
orgánů podle článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumávat 
nezávislý kontrolní orgán, který se má 
mimo jiné vyjádřit ke spolehlivosti účetní 
závěrky a k legálnosti a správnosti 
uskutečněných operací. Skutečnost, že by 
účetnictví společného podniku BBI 
nemělo být předmětem přezkumu ze 
strany Účetního dvora, je tedy 
odůvodněna zamezením zdvojené kontroly 
účetnictví.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
může zřizovací akt orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů zřizovaných Unií vyloučit 
možnost přezkoumání účetnictví příjmů
a výdajů těchto orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů Účetním dvorem.
V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 má účetnictví orgánů 

(28) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
může zřizovací akt orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů zřizovaných Unií vyloučit 
možnost přezkoumání účetnictví příjmů
a výdajů těchto orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů Účetním dvorem.
V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 má účetnictví orgánů 
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podle článku 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 přezkoumávat nezávislý 
kontrolní orgán, který se má mimo jiné 
vyjádřit ke spolehlivosti účetní závěrky a 
k legálnosti a správnosti uskutečněných 
operací. Skutečnost, že by účetnictví 
společného podniku BBI nemělo být 
předmětem přezkumu ze strany Účetního 
dvora, je tedy odůvodněna zamezením 
zdvojené kontroly účetnictví.

podle článku 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 přezkoumávat nezávislý 
kontrolní orgán, který se má mimo jiné 
vyjádřit ke spolehlivosti účetní závěrky a 
k legálnosti a správnosti uskutečněných 
operací. Bez ohledu na toto vyjádření, 
které není auditem, by účetnictví 
společného podniku BBI mělo být 
předmětem přezkumu ze strany Účetního 
dvora.

Or. fr

Odůvodnění

Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by účetnictví společného podniku BBI nemělo být 
předmětem přezkumu ze strany Účetního dvora. I kdyby tento přezkum provedl nezávislý 
kontrolní orgán, jeho vyjádření by nebylo takovým auditem, na jehož základě by třetí strany, 
včetně EU a Parlamentu, mohly s přijatelnou jistotou tvrdit, že účetnictví je spolehlivé
a uskutečněné operace legální a správné.

Pozměňovací návrh 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Aniž by bylo dotčeno průběžné 
hodnocení uvedené v článku 11 a 
v souladu s článkem 26 nařízení
o programu Horizont 2020, měly by být 
společné technologické iniciativy jakožto 
zvláštní nástroj financování programu 
Horizont 2020 předmětem důkladného 
průběžného hodnocení, které by mělo 
mimo jiné zahrnovat analýzu jejich 
otevřenosti, transparentnosti a účinnosti.

Or. en

(Viz článek 26 nařízení o programu Horizont 2020.)
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Odůvodnění

Tento odkaz se musí vzít v úvahu v konečném výsledku vyjednávání o programu Horizont 
2020. Odráží další důležitý aspekt, který se Parlamentu podařilo zahrnout do článku 26 
nařízení o programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 41
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) S ohledem na hlavní cíl programu 
Horizont 2020, kterým je dosažení většího 
zjednodušení a harmonizace financování 
výzkumu a inovací na evropské úrovni, je 
třeba sladit dobu trvání všech partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
financovaných v rámci programu 
Horizont 2020 s délkou trvání rámcového 
programu, aby se předešlo různým 
souborům pravidel, které by platily 
souběžně, a v budoucnu i další související 
administrativní zátěži pro účastníky
a subjekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) S ohledem na hlavní cíl programu 
Horizont 2020, kterým je dosažení většího 
zjednodušení a harmonizace financování 
evropského výzkumu a inovací, by se
v případě společných podniků mělo 
zamezit existenci různých souborů 
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pravidel v rámci programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Je třeba rozvíjet doplňkovost
a úzkou součinnost se strukturálními 
fondy s cílem odstranit v Evropě rozdíly
v oblasti výzkumu a inovací. Tam, kde je 
to možné, bude podporována 
interoperabilita těchto dvou nástrojů. Je 
vhodné kumulativní nebo kombinované 
financování. V této souvislosti se opatření 
zaměří na plné využívání potenciálu 
evropského fondu talentů, čímž se bude 
optimalizovat hospodářský a sociální vliv 
výzkumu a inovací, přičemž tato opatření 
budou odlišná, přitom se však budou 
doplňovat s politikami a činnostmi fondů
k provádění politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) S ohledem na význam základního 
výzkumu pro průlomové objevy, které 
umožní budoucí inovace, by měly být
v oblasti výzkumu na poli biotechnologií
v rámci programu Horizont 2020 
vydávány výzvy k předkládání návrhů 
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projektů v oblasti výzkumu a vývoje 
založených na spolupráci, a to vedle 
činností společného podniku BBI
a souběžně s nimi, zejména pokud jde
o výzkum úrovně technologické 
připravenosti 1 až 4.

Or. en

Odůvodnění

Podle nařízení o programu Horizont 2020 by měly být činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, na 
které se vztahují společné technologické iniciativy, rovněž zahrnuty do pravidelných výzev
k předkládání návrhů v pracovních programech Horizont 2020. V případě BBI je třeba při 
nižších úrovních technologické připravenosti provádět výzkum založený na spolupráci 
souběžně s činnostmi BBI s cílem dosáhnout širšího zapojení univerzit a malých a středních 
podniků do výzkumu v oblasti biotechnologií financovaného na úrovni EU, zajistit správnou 
rovnováhu mezi nižšími a vyššími úrovněmi technologické připravenosti, vytvořit konkurenční 
výzkumné prostředí a podpořit budoucí inovace.

Pozměňovací návrh 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30c) S přihlédnutím k zamýšlené 
součinnosti mezi programem Horizont 
2020 a strukturálními fondy, jakož i mezi 
příslušnými celonárodními a regionálními 
programy financování výzkumu a vývoje, 
by měly být regiony v celé Unii vybízeny, 
aby aktivně přispívaly k činnostem 
společného podniku BBI, například tím, 
že finančně podpoří příslušnou 
výzkumnou infrastrukturu, připraví 
návrhy, budou využívat výsledky výzkumu 
nebo činnosti příslušných subjektů 
zaměřené na budování sítí, s cílem 
podpořit regionální dopad činností 
společného podniku BBI a jejich 
potenciálu vytvářet pracovní místa a růst 
na regionální úrovni.
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Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament úspěšně prosadil nový článek rámcového nařízení o programu Horizont 
2020, který výslovně požaduje lepší součinnost mezi programem Horizont 2020
a strukturálními fondy. V této souvislosti by společné technologické iniciativy neměly být 
výjimkou. Regiony by měly být vybízeny, aby přispěly k jejich činnosti, a to zejména s ohledem 
na jejich obrovský potenciál pro posílení regionálních uskupení.

Pozměňovací návrh 46
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30c) Je třeba zavádět opatření, jež 
podpoří účast malých a středních 
podniků, vysokých škol a výzkumných 
středisek. V této souvislosti by měly být 
zjištěny a odstraněny překážky, jež novým 
subjektům brání v účasti na programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy v oblasti průmyslu 
založeného na biotechnologiích se tímto 
zakládá společný podnik ve smyslu článku 
187 Smlouvy (dále jen „společný podnik
BBI“), a to na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2024.

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy v oblasti průmyslu 
založeného na biotechnologiích se tímto 
zakládá společný podnik ve smyslu článku 
187 Smlouvy (dále jen „společný podnik 
BBI“), a to na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

Or. en
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Odůvodnění

Souběžná existence dvou generací společných technologických iniciativ vydávajících výzvy (s 
různými členy, různými pravidly, různými rozpočty) s sebou nese administrativní náklady, 
přispívá ke složitosti financování výzkumu EU a zakrývá skutečné ročně vynaložené finanční 
částky. Doba trvání společných technologických iniciativ by se proto měla sladit s dobou 
trvání programu Horizont 2020 a budoucích rámcových programů. Díky zkrácení časového 
rámce společného podniku BBI bude také společný podnik schopen vyrovnat se se sníženým 
rozpočtem, aniž by musel měnit plánované aktivity.

Pozměňovací návrh 48
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy v oblasti průmyslu 
založeného na biotechnologiích se tímto 
zakládá společný podnik ve smyslu článku 
187 Smlouvy (dále jen „společný podnik 
BBI“), a to na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2024.

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy v oblasti průmyslu 
založeného na biotechnologiích se tímto 
zakládá společný podnik ve smyslu článku 
187 Smlouvy (dále jen „společný podnik 
BBI“), a to na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k cílům společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích směřujícím k ekonomice, 
která účinněji využívá zdroje a je
udržitelná a nízkouhlíková, zvyšování 
hospodářského růstu a zaměstnanosti, 
zejména ve venkovských oblastech, a to 

b) přispívat k cílům společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích směřujícím k ekonomice, 
která má k dispozici dostatečný objem 
zdrojů, je šetrná k životnímu prostředí, 
udržitelná a založená na obnovitelných 
zdrojích energie, a přispívat
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rozvojem udržitelného
a konkurenceschopného průmyslu 
založeného na biotechnologiích v Evropě, 
který se opírá o pokročilé biorafinérie, jež 
jsou zásobovány biomasou z udržitelných 
zdrojů, a zejména:

k hospodářskému rozvoji a zaměstnanosti, 
zejména ve venkovských oblastech, a to 
rozvojem udržitelného
a konkurenceschopného průmyslu bez 
přítomnosti geneticky modifikovaných 
organismů založeného na biotechnologiích
v Evropě, který se opírá o pokročilé 
biorafinérie, jež jsou zásobovány biomasou
z udržitelných zdrojů, a o vůdčí zásadu 
hierarchie biomasy, a podporou 
„kaskádového využívání“ biomasy,
a zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) demonstrovat technologie, které budou
z evropské biomasy vytvářet nové 
chemické základní bloky, nové materiály
a nové spotřební výrobky a které nahrazují 
potřebu vstupů na bázi fosilních zdrojů 
energie,

c) demonstrovat technologie s vysokou 
hodnotou, které budou z evropské biomasy 
vytvářet nové chemické základní bloky, 
nové materiály a nové spotřební výrobky
a které nahrazují potřebu vstupů na bázi 
fosilních zdrojů energie,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zřídit vzorové biorafinérie, které budou 
zavádět technologie a obchodní modely

e) podporovat zavádění technologií
a obchodních modelů pro biologické 
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pro biologické materiály, chemikálie
a paliva a demonstrovat zlepšování
v oblasti nákladů a výkonnosti na úrovně, 
jež budou konkurenceschopné
s alternativami založenými na využívání 
fosilních zdrojů.

materiály, chemikálie a paliva, které mají 
vysoký environmentální profil, a to bez 
přítomnosti geneticky modifikovaných 
organismů.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) poskytnutí finančního příspěvku Unie 
je podmíněno tím, že:
a) společný podnik BBI doloží, že jeho 
víceletý plán práce a činnosti, které jsou
z něj financovány, odpovídají prioritám
v oblasti výzkumu stanoveným
v rámcovém programu Horizont 2020;
b) společný podnik BBI doloží, že jsou 
dodržovány obecné zásady, jimiž se řídí 
rámcový program Horizont 2020;
c) společný podnik BBI doloží, že jsou 
splněny podmínky stanovené v článku 19 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporovat účast malých a středních 
podniků na svých činnostech v souladu
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s cíli rámcového programu 
Horizont 2020;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Rozsah činností

1. Za účelem splnění cílů stanovených
v článku 2 může výzkumný program 
průmyslu založeného na biotechnologiích 
financovat výzkumné a vývojové činnosti 
zahrnující úrovně technologické 
připravenosti 2–6.
2. V případě, že výzkumný program 
průmyslu založeného na biotechnologiích 
předpokládá inovační činnosti zahrnující 
úrovně technologické připravenosti 7–8, 
sníží se míry financování nepřímých akcí
v souladu s pravidly pro účast [článek 22].

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto článku je upřesnit rozsah činností společného podniku BBI, zejména pokud jde
o příslušné úrovně technologické připravenosti zahrnuté do jeho výzkumného programu. 
Pravidla pro účast rovněž vyžadují, aby byla více zohledněna koncepce úrovní technologické 
připravenosti za účelem stanovení úrovní financování, což tento článek za účelem stanovení 
míry financování používané v nepřímých akcích činí.

Pozměňovací návrh 55
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků ESVO do společného podniku 
BBI na pokrytí správních a provozních 
nákladů činí 1 miliardu EUR. Tento 
příspěvek se vyplácí z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Evropské 
unie vyhrazených pro zvláštní program 
Horizontu 2020, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 v souladu
s příslušnými ustanoveními čl. 58 odst. 1 
písm. c bodu iv) a články 60 a 61 nařízení 
Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

1. Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků členských států Evropského 
sdružení volného obchodu (ESVO) do 
společného podniku BBI na pokrytí 
správních a provozních nákladů činí 1 
miliardu EUR. Tento příspěvek se vyplácí
z rozpočtových prostředků souhrnného 
rozpočtu Evropské unie vyhrazených pro 
zvláštní program Horizontu 2020, kterým 
se provádí rámcový program Horizont 
2020 v souladu s příslušnými ustanoveními 
čl. 58 odst. 1 písm. c bodu iv) a články 60
a 61 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 pro subjekty uvedené v článku 
209 uvedeného nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků ESVO do společného podniku 
BBI na pokrytí správních a provozních 
nákladů činí 1 miliardu EUR. Tento 
příspěvek se vyplácí z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Evropské 
unie vyhrazených pro zvláštní program 
Horizontu 2020, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 v souladu
s příslušnými ustanoveními čl. 58 odst. 1 
písm. c bodu iv) a články 60 a 61 nařízení 
Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

1. Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků ESVO, do společného podniku 
BBI na pokrytí správních a provozních 
nákladů činí 875 milionů EUR. Tento 
příspěvek se vyplácí z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Evropské 
unie vyhrazených pro zvláštní program 
Horizontu 2020, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 v souladu
s příslušnými ustanoveními čl. 58 odst. 1 
písm. c bodu iv) a čl. 60 odst. 1 až 4
a článek 61 nařízení Rady (EU, Euratom) 
č. 966/2012 pro subjekty uvedené v článku 
209 uvedeného nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhuje se snížení rozpočtu společného podniku BBI o 12,5 % v důsledku celkového snížení 
finančního krytí programu Horizont 2020 v rámci víceletého finančního rámce, aby nedošlo
k ohrožení citlivé rovnováhy financování výzkumu v oblasti dopravy založeného na spolupráci 
na jedné straně a financování společné technologické iniciativy na straně druhé. Stejné 
snížení by mělo platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Zároveň se navrhuje 
zkrátit dobu trvání BBI o 4 roky, což naznačuje stanovení obnoveného rozpočtu v rámci 
příštího víceletého finančního rámce po roce 2020.

Pozměňovací návrh 57
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dohoda o přenesení pravomocí uvedená
v odstavci 2 řeší záležitosti stanovené v čl. 
58 odst. 3 a článcích 60 a 61 nařízení (ES, 
Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1268/2012 a další, včetně 
následujících:

3. Dohoda o přenesení pravomocí uvedená
v odstavci 2 řeší záležitosti stanovené v čl. 
58 odst. 3 a čl. 60 odst. 1 až 4 a článku 61 
nařízení (ES, Euratom) č. 966/2012 a 
v článku 40 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1268/2012 a další, 
včetně následujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidla týkající se poskytování údajů 
nezbytných k zajištění toho, aby Komise 
byla schopna plnit své povinnosti týkající 
se šíření a podávání zpráv;

d) pravidla týkající se poskytování údajů 
nezbytných k zajištění toho, aby Komise 
byla schopna plnit své povinnosti týkající 
se šíření a podávání zpráv, včetně 
včasného vložení úplných informací
o všech návrzích a grantových dohodách
a jejich partnerech do celosvětové 
databáze programu Horizont 2020 
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ECORDA;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příspěvek uvedený v odstavci 1 zahrnuje: Příspěvek uvedený v odstavci 1 zahrnuje 
příspěvky do společného podniku BBI, jak 
jsou stanoveny v čl. 12 odst. 2, čl. 12 
odst. 3 písm. b) a čl. 12 odst. 3 písm. c) 
stanov uvedených v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) věcné příspěvky v hodnotě minimálně 
1,8 miliard EUR během období 
stanoveného v článku 1 od členů jiných 
než Unie nebo jejich ustavujících subjektů, 
sestávající z jim vzniklých nákladů při 
provádění dalších činností mimo plán práce 
společného podniku BBI přispívajících
k dosažení cílů společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích. může Podporu na tyto 
náklady lze získat z jiných programů 
financování Unie, v souladu s platnými 
pravidly a postupy. V takových případech 
nesmí finanční prostředky poskytnuté 

b) lze vyčíslit dodatečné náklady za období 
stanovené v článku 1 od členů jiných než 
Unie nebo jejich ustavujících subjektů, 
sestávající z jim vzniklých nákladů při 
provádění dalších činností mimo plán práce 
společného podniku BBI přispívajících
k dosažení cílů společné technologické 
iniciativy v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích. Podporu na tyto náklady 
lze získat z jiných programů financování 
Unie, v souladu s platnými pravidly
a postupy. Tyto náklady v žádném případě 
nenahrazují věcné příspěvky členů jiných 
než Unie, nebo subjektů, z kterých se 
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Unií nahrazovat věcných příspěvků členů 
jiných, než Unie, nebo subjektů, z kterých 
se skládají.

skládají.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených
v odst. 2 písm. b) a čl. 12 odst. 3 písm. c) 
stanov obsažených v příloze se náklady 
stanovují pomocí obvyklých postupů 
účtování nákladů dotčených subjektů, 
platných účetních standardů země, v níž 
jsou jednotlivé subjekty zřízeny, a podle 
platných mezinárodních účetních 
standardů/mezinárodních standardů 
finančního výkaznictví. Náklady musí být 
ověřeny nezávislým externím auditorem 
jmenovaným dotčeným subjektem. 
Ocenění příspěvků ověří společný podnik 
BBI. V případě pochybností může 
společný podnik BBI provést jejich audit.

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených
v odst. 2 písm. b) a čl. 12 odst. 3 písm. c) 
stanov obsažených v příloze se náklady 
stanovují pomocí obvyklých postupů 
účtování nákladů dotčených subjektů, 
platných účetních standardů země, v níž 
jsou jednotlivé subjekty zřízeny, a podle 
platných mezinárodních účetních 
standardů/mezinárodních standardů 
finančního výkaznictví. Náklady na 
příspěvky uvedené v čl. 12 odst. 3 písm. c) 
stanov musí být ověřeny nezávislým 
externím auditorem jmenovaným 
dotčeným subjektem. Ocenění příspěvků 
ověří společný podnik BBI. V případě 
pochybností může společný podnik BBI 
provést jejich audit. Dotčený subjekt 
předloží každý rok zprávu o svých dalších 
činnostech široké veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

I když jsou další činnosti, které mají soukromí členové provádět, vítaným přídavkem
k pákovému efektu společné technologické iniciativy, neměl by se na ně vztahovat audit. Další 
činnosti by měly být plánovány a podle toho prováděny, měly by být jasně určeny jako 
příspěvky ve formě věcného plnění a jednou ročně by měly být vykazovány. Tyto činnosti však 
nejsou spolufinancovány z prostředků Unie, a proto by měly být předmětem kontroly pouze 
prostřednictvím společného podniku.
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Pozměňovací návrh 62
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik BBI přijme své zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
a nařízení (EU) č. ... [nařízení v přenesené 
pravomoci o vzorovém finančním nařízení 
pro partnerství mezi veřejným
a soukromým sektorem].

Bez ohledu na článek 12 tohoto nařízení 
společný podnik BBI přijme své zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
a nařízení (EU) č. ... [nařízení v přenesené 
pravomoci o vzorovém finančním nařízení 
pro partnerství mezi veřejným
a soukromým sektorem].

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme podle článku 110 
služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 
odst. 1 služebního řádu a článku 6 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
kterým přenese příslušné pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování na 
výkonného ředitele a kterým stanoví 
podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. 
Výkonný ředitel je oprávněn tyto 
pravomoci přenášet na další osoby.

Správní rada přijme podle článku 110 
služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 
odst. 1 služebního řádu a článku 6 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
kterým přenese příslušné pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování na 
výkonného ředitele a kterým stanoví 
podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. 
Výkonný ředitel je oprávněn tyto 
pravomoci přenášet na další osoby. 
Výkonný ředitel na další schůzi správní 
rady podá zprávu o výkonu pravomocí, 
které na něj byly přeneseny nebo jež byly 
jím přeneseny na další osoby.

Or. fr
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Odůvodnění

Musí být vypracována zpráva o každém přenesení pravomocí.

Pozměňovací návrh 64
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může 
správní rada rozhodnout o dočasném 
pozastavení přenesení pravomocí orgánu 
oprávněného ke jmenování na výkonného 
ředitele a pravomocí jím přenesených na 
další osoby a vykonávat je sama, případně 
je delegovat na některého ze svých členů 
nebo na zaměstnance společného podniku, 
pokud tento zaměstnanec není zároveň 
výkonným ředitelem.

Správní rada může přijmout odůvodněné 
rozhodnutí o dočasném pozastavení 
přenesení pravomocí orgánu oprávněného 
ke jmenování na výkonného ředitele
a pravomocí jím přenesených na další 
osoby a vykonávat je sama, případně je 
delegovat na některého ze svých členů 
nebo na zaměstnance společného podniku, 
pokud tento zaměstnanec není zároveň 
výkonným ředitelem.

Or. fr

Odůvodnění

Správní rada by měla mít možnost kdykoli pozastavit nebo zrušit přenesení pravomocí, aniž 
by musela prokázat, že nastaly mimořádné okolnosti.

Pozměňovací návrh 65
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na společný podnik BBI a jeho personál 
se vztahuje Protokol o výsadách
a imunitách Evropské unie.

Na výkonného ředitele a členy správní 
rady společného podniku BBI se vztahuje 
Protokol o výsadách a imunitách Evropské 
unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Správní rada by měla mít možnost kdykoli pozastavit nebo zrušit přenesení pravomocí, aniž 
by musela prokázat, že nastaly mimořádné okolnosti.

Pozměňovací návrh 66
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik BBI v souladu
s obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států škodu způsobenou 
jeho zaměstnanci při výkonu své funkce.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik BBI v souladu
s obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států škodu způsobenou 
jeho zaměstnanci a členy správní rady při 
výkonu své funkce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ve sporech týkajících se náhrady škody 
způsobené zaměstnanci společného 
podniku BBI při výkonu jejich povinností;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není nutné stanovit výjimku pro obecné právo, jež upravuje spory tohoto druhu.

Pozměňovací návrh 68
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U ostatních případů, na které se 
nevztahuje toto nařízení nebo jiné akty 
práva Unie, se použije právo státu, v němž 
se nachází sídlo společného podniku BBI.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není nutné stanovit výjimku pro obecné právo, které se týká sporů; měla by existovat možnost 
upravit tuto záležitost ve smluvních podmínkách.

Pozměňovací návrh 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
BBI. Komise poté závěry doplněné o svá 
vlastní zjištění sdělí do 30. června 2018 
Evropskému parlamentu a Radě.

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
BBI. Komise poté závěry doplněné o svá 
vlastní zjištění sdělí do 30. června 2018 
Evropskému parlamentu a Radě. Průběžné 
hodnocení společného podniku v oblasti 
průmyslu založeného na biotechnologiích 
je součástí průběžného hodnocení 
programu Horizont 2020 a musí být 
vypracováno společně s ním.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží změny, které byly provedeny v článku 26 nařízení
o programu Horizont 2020, kde je jasně uvedeno, že společné technologické iniciativy jsou 
součástí průběžného hodnocení programu Horizont 2020 a musí toto hodnocení podstoupit.
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Pozměňovací návrh 70
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
BBI. Komise poté závěry doplněné o svá 
vlastní zjištění sdělí do 30. června 2018 
Evropskému parlamentu a Radě.

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
BBI. Komise poté závěry doplněné o svá 
vlastní zjištění sdělí do 30. června 2018 
Evropskému parlamentu a Radě. Průběžné 
hodnocení společného podniku BBI je 
součástí průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 a musí být předloženo 
společně s ním.

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rozpočet společného podniku v oblasti 
průmyslu založeného na biotechnologiích 
může být předmětem přezkumu v průběhu 
přezkumu v polovině období.

Or. en

Odůvodnění

V závislosti na výsledcích průběžného hodnocení a při náležitém zohlednění všech ostatních 
rozhodujících faktorů by možnost úpravy rozpočtu BBI měla být zahrnuta do základního 
právního aktu BBI. Obecně platí, že odkaz na možný přezkum rozpočtu v průběhu přezkumu
v polovině období by měl být zahrnut do základních právních aktů ostatních společných 
podniků.
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Pozměňovací návrh 72
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rozpočet společného podniku BBI 
může být předmětem přezkumu v rámci 
průběžného hodnocení.

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise může vypracovat výroční 
zprávu o pokroku činností společného 
podniku BBI v oblasti výzkumu a vývoje.

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu
v souvislosti s příspěvkem Unie do
společného podniku BBI je součástí 
absolutoria uděleného Komisi Evropským 
parlamentem na doporučení Rady
v souladu s postupem stanoveným v článku 
319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku BBI uděluje Evropský 
parlament na doporučení Rady v souladu
s postupem srovnatelným s postupem
stanoveným v článku 319 Smlouvy
o fungování Evropské unie a v článcích 
164 až 166 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropského parlamentu a Rady, 
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absolutorium je uděleno na základě 
zprávy o auditu vypracované Účetním 
dvorem.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby Účetní dvůr prováděl auditní kontroly společných podniků a uplatňovaly se 
tytéž postupy udělování absolutoria jako u Komise, přičemž Parlament by měl provádět 
rozpočtovou a politickou kontrolu.

Pozměňovací návrh 75
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu
v souvislosti s příspěvkem Unie do 
společného podniku BBI je součástí 
absolutoria uděleného Komisi Evropským 
parlamentem na doporučení Rady
v souladu s postupem stanoveným v článku 
319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu
v souvislosti s příspěvkem Unie do 
společného podniku BBI je udělováno
Evropským parlamentem na doporučení 
Rady do 15. května roku n+2 v souladu
s postupem srovnatelným s postupem
stanoveným v článku 319 SFEU
a článcích 164 a 165 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 a ve finančních 
pravidlech společného podniku BBI.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Pokud Evropský parlament odmítne udělit 
absolutorium, nabídne výkonný ředitel 
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svou rezignaci správní radě, jež podle 
okolností určí, jaké konečné řešení má být 
přijato.

Or. fr

Odůvodnění

Má-li být postup udělování absolutoria důvěryhodný, musí mít jeho zamítnutí logické 
důsledky: jinými slovy, správní rada by měla být vyzvána, aby rozhodla o dalších krocích vůči 
výkonnému řediteli. Tento postup neznamená odvolání z funkce, nýbrž pouze povinnost 
výkonného ředitele odstoupit, a umožnit tak správní radě přijmout rozhodnutí v této záležitosti
a o jakýchkoli dalších nezbytných krocích.

Pozměňovací návrh 77
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zaměstnanci společného podniku, 
výkonný ředitel a členové správní rady 
neprodleně oznámí podvod, o němž se 
dozvědí v rámci plnění svých povinností či 
výkonu funkce, úřadu OLAF, přičemž jim
v této souvislosti nevzniká osobní 
odpovědnost. Pokud nesplní výše 
uvedenou povinnost, nesou osobní 
odpovědnost za důsledky podvodu, o němž 
se dozvěděli a jejž neoznámili úřadu 
OLAF.

Or. fr

Odůvodnění

Boj proti podvodům musí být prioritou EU. K tomuto účelu je velmi užitečné ustanovení
o oznamování, jež již existuje alespoň v jednom členském státě.

Pozměňovací návrh 78
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členové správní rady, vědeckého 
výboru a výkonný ředitel zveřejní a budou 
průběžně aktualizovat prohlášení
o veškerých profesních činnostech,
o finančních zájmech a střetu zájmů. 
Prohlášení obsahuje tyto údaje:
a) zaměstnání příslušné osoby a její 
členství v radách nebo výborech 
soukromých společností, nevládních 
organizací a sdružení;
b) podíly ve společnostech nebo 
partnerství tam, kde mohou mít případný 
vliv na veřejnou politiku nebo kde takový 
podíl umožňuje příslušné osobě mít 
významný vliv na tyto záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce financované společným podnikem 
BBI se řídí ustanoveními nařízení (EU) č. 
... [pravidla pro účast a šíření výsledků
v rámci programu Horizont 2020].
V souladu s tímto nařízením se společný 
podnik BBI považuje za financující orgán
a poskytuje finanční podporu nepřímým 
akcím, jak je stanoveno v bodu 1 stanov
uvedených v příloze.

Nepřímé akce financované společným 
podnikem BBI se řídí ustanoveními 
nařízení (EU) č. ... [pravidla pro účast
a šíření výsledků v rámci programu 
Horizont 2020] a rozhodnutími Komise 
týkajícími se jeho provádění. V souladu
s tímto nařízením se společný podnik BBI
považuje za financující orgán a poskytuje
finanční podporu nepřímým akcím, jak je 
stanoveno v bodu 1 stanov uvedených
v příloze.

Or. es
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Pozměňovací návrh 80
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce financované společným podnikem 
BBI se řídí ustanoveními nařízení (EU) č. 
... [pravidla pro účast a šíření výsledků
v rámci programu Horizont 2020].
V souladu s tímto nařízením se společný 
podnik BBI považuje za financující orgán
a poskytuje finanční podporu nepřímým 
akcím, jak je stanoveno v bodu 1 stanov
uvedených v příloze.

Nepřímé akce financované společným 
podnikem BBI se řídí ustanoveními 
nařízení (EU) č. ... [pravidla pro účast
a šíření výsledků v rámci programu 
Horizont 2020] a rozhodnutími Komise 
týkajícími se jeho provádění. V souladu
s tímto nařízením se společný podnik BBI
považuje za financující orgán a poskytuje
finanční podporu nepřímým akcím, jak je 
stanoveno v bodu 1 stanov uvedených
v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že nebudou platit jen pravidla pro účast, ale
i související prováděcí akty, jako jsou pravidla pro předkládání, hodnocení, výběr, zadávání
a kontrolu postupů. Podle čl. 1 odst. 1 pravidel pro účast platí tato pravidla pouze na nepřímé 
akce.

Pozměňovací návrh 81
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zohlednily zvláštní provozní 
potřeby společného podniku v oblasti 
průmyslu založeného na biotechnologiích, 
mohou se plány práce společného 
podniku BBI odchýlit od pravidel pro 
účast v rámci programu Horizont 2020
s cílem usnadnit a podpořit účast 
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zvláštních kategorií účastníků, konkrétně 
omezením finančních prostředků pouze 
na malé a střední podniky, vysoké školy, 
neziskové výzkumné organizace, Společné 
výzkumné středisko a organizace 
evropského zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzvy společného podniku BBI
k předkládání návrhů se zveřejní na 
internetovém účastnickém portálu 
programu Horizont 2020 v souladu se 
zásadami transparentnosti a zákazu 
diskriminace stanovenými v čl. 60 odst. 1
a čl. 128 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 a v článku 16 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Během třístranných jednání o programu Horizont 2020 se instituce dohodly na podpoře větší 
soudržnosti všech možností výzev k předkládání návrhů financovaných v rámci programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem Komise přislíbila podporu zveřejnění výzev k předkládání 
návrhů organizovaných v rámci společných technologických iniciativ na účastnickém portálu 
programu Horizont 2020. Všichni souhlasili s dodržováním tohoto přístupu. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je změnit dobrovolný závazek na právní povinnost, a zaručit tak 
jednoduché a dostupné informování žadatelů.

Pozměňovací návrh 83
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)



PE522.976v01-00 44/71 AM\1009063CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Komise zajišťuje stálou koordinaci 
činností programu Horizont 2020
a činností společného podniku BBI tak, že 
pravidelně zjišťuje možnou doplňkovost
a součinnost a provádění formálního 
koordinačního postupu za účelem 
zdokonalení výzkumných priorit, na které 
se vztahuje výzkum založený na 
spolupráci v rámci rámcového programu
a činností v oblasti působnosti společného 
podniku BBI.

Or. es

Pozměňovací návrh 84
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistí přijetí strategického programu 
inovací, na jehož přípravě se podílejí 
všichni partneři, a to i ze soukromého 
sektoru, vědecká obec, zástupci členských 
států a organizací občanské společnosti, 
jež v této oblasti působí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) navazuje a rozvíjí těsnou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, průmyslem a jinými 
zúčastněnými stranami,

c) navazuje a rozvíjí těsnou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, průmyslem, 
akademickou obcí, výzkumnými 
organizacemi a jinými zúčastněnými 
stranami a současně zajišťuje, aby účast 
byla co nejširší ze zeměpisného hlediska a 
z hlediska počtu účastníků,

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zveřejňuje informace o projektech, 
včetně celkové hodnoty každého projektu, 
jmen účastníků a objemu finančních 
prostředků společného podniku BBI pro 
každého účastníka;

Or. ro

Pozměňovací návrh 87
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po přijetí těchto stanov, a to formou 
písemného potvrzení, konsorcium 
průmyslu založeného na biotechnologiích 
Aisbl (dále jen BIC), nezisková organizace 
zřízená podle zákonů Belgie (registrační 
číslo: 0521-857-822) se stálým sídlem

b) po přijetí těchto stanov rozhodnutím 
řídicího orgánu konsorcium průmyslu 
založeného na biotechnologiích Aisbl (dále 
jen BIC), nezisková organizace zřízená 
podle zákonů Belgie (registrační číslo: 
0521-857-822) se stálým sídlem v Bruselu, 



PE522.976v01-00 46/71 AM\1009063CS.doc

CS

v Bruselu, Belgie Belgie

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za předpokladu, že se bude podílet na 
financování uvedeném v bodě 12 tak, aby 
bylo dosaženo cílů společného podniku 
BBI stanovených v článku 2 tohoto 
nařízení, a přijme stanovy společného 
podniku BBI, může o členství ve 
společném podniku BBI požádat jakýkoli 
právní subjekt, který přímo či nepřímo 
podporuje výzkum a inovace v členském 
státě nebo v zemi přidružené k rámcovému 
programu Horizont 2020.

1. Za předpokladu, že se bude podílet na 
financování uvedeném v bodě 12 tak, aby 
bylo dosaženo cílů společného podniku 
BBI stanovených v článku 2 tohoto 
nařízení, a přijme stanovy společného 
podniku BBI, může se členem společného
podniku BBI stát jakýkoli právní subjekt, 
který přímo či nepřímo podporuje výzkum
a inovace v členském státě nebo v zemi 
přidružené k rámcovému programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování
cílů společného podniku BBI. Pak
o žádost rozhodne.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádost
rozhodne.

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádosti
rozhodne. Pravidla pro přijímání nových 
členů by měla být zveřejněna a být 
transparentní, neměla by klást zbytečné 
překážky a každé zamítnutí musí být 
písemně a srozumitelně odůvodněno
a zpřístupněno kandidátovi a skupině 
zástupců států.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádost
rozhodne.

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádosti
rozhodne a své rozhodnutí sdělí 
neprodleně Komisi, jež má v případě 
schválení žádosti právo vznést proti 
členství žadatele námitku s výjimkou 
případu, kdy je žadatelem členský stát 
Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádost
rozhodne.

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádosti
rozhodne do dvou měsíců od jejího přijetí
a své rozhodnutí odůvodní a zveřejní.

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádost
rozhodne.

3. Správní rada žádost posoudí
s přihlédnutím k významu a potenciální 
přidané hodnotě žadatele k dosahování cílů
společného podniku BBI. Pak o žádosti
rozhodne a v případě zamítnutí poskytne 
náležité odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kterýkoli člen může své členství ve 4. Kterýkoli člen může své členství ve 
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společném podniku BBI ukončit. Ukončení 
se stane účinným a konečným šest měsíců 
po oznámení ostatním členům. K tomuto 
okamžiku bude bývalý člen zbaven
veškerých závazků, kromě těch, které 
schválil společný podnik BBI před
ukončení členství nebo vznikly před 
ukončením členství.

společném podniku BBI ukončit. Ukončení 
se stane účinným a konečným šest měsíců 
po oznámení ostatním členům. K tomuto 
okamžiku bude bývalý člen zbaven
veškerých závazků, kromě těch, které 
schválil společný podnik BBI před
ukončení členství nebo vznikly před 
ukončením členství. V takovém případě 
člen, jenž ukončuje své členství,
a společný podnik BBI založí účet, jehož 
prostřednictvím urovnají nevypořádané 
finanční závazky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členství ve společném podniku BBI
nemůže být bez předchozího souhlasu
správní rady převedeno na třetí stranu.

5. Členství ve společném podniku BBI
nemůže být bez předchozího souhlasu
správní rady převedeno na třetí stranu.
O tomto souhlasu je informována Komise, 
jež má právo vznést námitku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) skupina zúčastněných stran.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – bod 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jednoho zástupce ze skupiny zástupců 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – bod 1 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– čtyři zástupce vědeckého výboru, 
přičemž alespoň jeden z nich zastupuje 
organizaci občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 6 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise má 50 % hlasovacích práv. 
Hlas Komise je nedělitelný. Členové z řad 
soukromých subjektů mají rovný počet 
hlasů. Členové vyvíjejí maximální úsilí

1. Každý zástupce správní rady má jeden 
hlas. Členové vyvíjejí maximální úsilí
k dosažení shody. Není-li dosaženo shody,
správní rada přijímá svá rozhodnutí
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k dosažení shody. Není-li dosaženo shody,
správní rada přijímá svá rozhodnutí
většinou alespoň 75 % všech hlasů, včetně 
hlasů těch, kteří nejsou přítomni.

většinou alespoň 75 % všech hlasů, včetně 
hlasů těch, kteří nejsou přítomni.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 6 – bod 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předseda skupiny zástupců státu má právo 
účastnit se jednání správní rady jako 
pozorovatel.

Předseda skupiny zástupců státu má právo 
účastnit se jednání správní rady a podílet se 
na jejím jednání, ale nemá hlasovací 
právo.

Or. en

Odůvodnění

Poradními orgány společného podniku BBI jsou podle bodu 4 odst. 2 stanov skupina zástupců 
států a vědecký výbor. Aby mohly řádně plnit tuto úlohu, měly by mít právo účastnit se 
zasedání správní rady a také se zapojit do jejího jednání. Kdo poskytuje rady, má právo 
vystoupit.

Pozměňovací návrh 101
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 6 – bod 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda vědeckého výboru má právo se 
zúčastnit zasedání správní rady a podílet
se na jejím jednání, ale nemá hlasovací 
práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 6 – bod 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda vědeckého výboru má právo se 
zúčastnit zasedání správní rady a podílet 
se na jejím jednání, ale nemá hlasovací 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Poradními orgány společného podniku BBI jsou podle bodu 4 odst. 2 stanov skupina zástupců 
států a vědecký výbor. Aby mohly řádně plnit tuto úlohu, měly by mít právo účastnit se 
zasedání správní rady a také se podílet na jejím jednání. Kdo poskytuje rady, má právo 
vystoupit.

Pozměňovací návrh 103
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 6 – bod 3 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správní rada přijímá svůj jednací řád. Správní rada přijímá a zveřejní svůj jednací 
řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha I – část 7 – bod 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí stálou koordinaci 
činností programu Horizont 2020
a činností společného podniku BBI tak, že 
pravidelně zjišťuje možnou doplňkovost
a součinnost včetně žádoucích překrývání
a provádění formálního koordinačního 
postupu za účelem zdokonalení 
výzkumných priorit, na které se vztahuje 
výzkum založený na spolupráci v rámci 
rámcového programu a činností v oblasti 
působnosti společného podniku BBI.

Or. en

Odůvodnění

Existuje naléhavá potřeba koordinovat výzkumné činnosti podle rámcového programu
a činností prováděných v rámci společných technologických iniciativ, včetně řízení žádoucích 
překrývání a potřebné součinnosti a doplňkovosti. Tento úkol by přirozeně nejlépe plnila 
Komise, jejíž role v řídicí struktuře společných technologických iniciativ (50 % hlasů) by
k tomu měla poskytnout dostatečné prostředky.

Pozměňovací návrh 105
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 7 – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jmenuje a odvolává výkonného ředitele, 
prodlužuje výkon jeho funkce, poskytuje 
mu metodické vedení a kontroluje jeho 
činnost,

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Příloha I – část 7 – bod 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) schvaluje výzvy včetně případných 
souvisejících pravidel předkládání, 
vyhodnocování, výběru, přidělování
a kontroly;

m) schvaluje výzvy;

Or. en

Odůvodnění

Obdobně by se měla použít pravidla programu Horizont 2020 pro předkládání, hodnocení, 
výběr, zadávání a kontrolu.

Pozměňovací návrh 107
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 7 – bod 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) schvaluje seznam akcí vybraných
k financování;

n) schvaluje seznam akcí vybraných
k financování na základě pořadníku, který 
sestaví skupina nezávislých odborníků
v souladu s článkem 37 pravidel pro účast
v rámci programu Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 7 – bod 2 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) pravidelně informuje skupinu 
zástupců států a vědecký výbor o všech 
záležitostech významných pro jejich 
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poradní úlohu;

Or. en

Odůvodnění

Skupina zástupců států a vědecký výbor by měly za účelem splnění svých úkolů vyplývajících
z funkce poradních orgánů společného podniku BBI obdržet přiměřené informace o všech 
důležitých otázkách.

Pozměňovací návrh 109
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 7 – bod 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) na základě veřejného nabídkového 
řízení jmenuje nezávislého auditora, jenž 
bude vyzván, aby poskytl výrok uvedený
v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropského parlamentu a Rady.

Or. fr

Odůvodnění

Rozhodovací orgán, jenž schvaluje účetnictví, by měl být pověřen jmenováním nezávislého 
auditora, jenž bude vyzván, aby poskytl výrok uvedený v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady. Aby se zajistila transparentnost, navrhuje se, 
aby byl auditor jmenován na základě veřejného nabídkového řízení.

Pozměňovací návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 8 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí po otevřeném a transparentním 
výběrovém řízení. Komise do výběrového 

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí po otevřeném a transparentním 
výběrovém řízení. Komise do výběrového 
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procesu ve vhodných situacích zapojí 
zástupce jiných členů společného podniku 
BBI.

procesu ve vhodných situacích zapojí 
zástupce jiných členů společného podniku 
BBI. Evropský parlament má právo vznést 
námitku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 8 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výkonný ředitel může být odvolán 
pouze rozhodnutím správní rady na návrh 
Komise s přidruženými členy ze 
soukromého sektoru.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel zejména nezávislým 
způsobem plní následující úkoly:

4. Výkonný ředitel plní zejména 
následující úkoly:

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 4 – písm. c



AM\1009063CS.doc 57/71 PE522.976v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předkládá správní radě ke schválení 
výroční účetní závěrku;

c) sestavuje výroční účetní závěrku s cílem 
předložit ji správní radě ke schválení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 4 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) vypracovává výroční zprávu o pokroku
v oblasti výzkumu a vývoje ve spolupráci
s komunikační divizí společného podniku 
BBI;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by záhodno v pravidelných intervalech šířit přístupnou formou více informací o průběhu
a výsledcích společné technologické iniciativy, aby se zvýšila viditelnost společné 
technologické iniciativy a vytvořilo povědomí o jejích úspěších mezi širší veřejností.

Pozměňovací návrh 115
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 4 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) organizuje veřejné nabídkové řízení, 
na jehož základě správní rada jmenuje 
nezávislého auditora, jenž bude vyzván, 
aby poskytl výrok uvedený v čl. 60 odst. 5 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
Evropského parlamentu a Rady.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 4 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) včas přijímá návazná opatření
k jakýmkoli doporučením vyplývajícím
z průběžného hodnocení společného 
podniku v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích nebo kteréhokoli 
příslušného hodnocení činností 
společného podniku BBI.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řídí výzvy v souladu s ročním plánem 
práce a spravuje dohody nebo rozhodnutí,
včetně jejich koordinace;

b) řídí výzvy, včetně hodnocení skupiny 
nezávislých odborníků, v souladu s ročním 
plánem práce a spravuje dohody nebo 
rozhodnutí, včetně jejich koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 9 – bod 5 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dohlíží na informační a podpůrný 
systém pro širokou účast na činnostech 
společného podniku, zejména pokud jde
o výzvy k předkládání návrhů, včetně 
napojení na systém národních 
kontaktních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše 10 členů.
Výbor si ze svých členů volí předsedu.

1. Vědecký výbor tvoří 28 členů, za každý 
členský stát jeden, jmenovaných na dobu 
dvou let s možností prodloužení a 
v souladu se zásadou rovnosti žen a mužů, 
jež je zakotvena v článku 16 rámcového 
programu Horizont 2020. Vědecký výbor
si ze svých členů volí předsedu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše 10 členů. 
Výbor si ze svých členů volí předsedu.

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše 10 členů. 
Výbor si ze svých členů volí předsedu
a čtyři zástupce do správní rady, přičemž 
alespoň jeden z nich zastupuje organizaci 
občanské společnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 121
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni celosvětově uznávaní odborníci
z akademické sféry, průmyslu, malých
a středních podniků, nevládních organizací
a regulačních orgánů. Společně mají 
členové vědeckého výboru nezbytnou 
vědeckou kvalifikaci a odborné znalosti 
pokrývající danou technickou oblast, které 
jsou zapotřebí k vytváření strategických, 
vědecky podložených doporučení 
týkajících se společného podniku BBI.

2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni celosvětově uznávaní odborníci
z akademické sféry, průmyslu, malých
a středních podniků, nevládních organizací
a regulačních orgánů. Společně mají 
členové vědeckého výboru nezbytnou 
vědeckou kvalifikaci a odborné znalosti 
pokrývající danou technickou oblast, které 
jsou zapotřebí k vytváření strategických, 
vědecky podložených doporučení 
týkajících se společného podniku BBI.
V souladu s článkem 16 rámcového 
programu Horizont 2020 by jeho složení 
mělo dosáhnout rovného zastoupení žen
a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni celosvětově uznávaní odborníci
z akademické sféry, průmyslu, malých
a středních podniků, nevládních organizací
a regulačních orgánů. Společně mají 
členové vědeckého výboru nezbytnou 
vědeckou kvalifikaci a odborné znalosti 

2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni celosvětově uznávaní odborníci
z akademické sféry, výzkumných
organizací, malých a středních podniků, 
nevládních organizací, organizací 
občanské společnosti a regulačních 
orgánů. Společně mají členové vědeckého 
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pokrývající danou technickou oblast, které 
jsou zapotřebí k vytváření strategických, 
vědecky podložených doporučení 
týkajících se společného podniku BBI.

výboru nezbytnou vědeckou kvalifikaci
a odborné znalosti pokrývající danou 
technickou oblast, které jsou zapotřebí
k vytváření strategických, vědecky 
podložených doporučení týkajících se 
společného podniku BBI.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada stanoví konkrétní kritéria 
pro složení vědeckého výboru a postup 
jejich výběru a jmenuje jeho členy.
Správní rada zohlední případné kandidáty 
navrhované Skupinou zástupců států BBI.

3. Správní rada stanoví konkrétní kritéria 
pro složení vědeckého výboru a postup 
jejich výběru a jmenuje jeho členy
z případných kandidátů navrhovaných 
skupinou zástupců států BBI.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 4 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) poskytuje poradenství týkající se 
priorit strategického programu výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje poradenství týkající se 
vědeckých priorit, které mají být řešeny
v ročních plánech práce;

a) poskytuje poradenství týkající se 
vědeckých priorit, které mají být řešeny
v ročních plánech práce, včetně návrhů 
znění výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vědecký výbor zasedá nejméně jednou
ročně. Jednání výboru svolává jeho 
předseda.

5. Vědecký výbor zasedá nejméně dvakrát
ročně. Jednání výboru svolává jeho 
předseda.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vědecký výbor zasedá nejméně jednou
ročně. Jednání výboru svolává jeho 
předseda.

5. Vědecký výbor zasedá nejméně dvakrát
ročně. Jednání výboru svolává jeho 
předseda.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij
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Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vědecký výbor dostává pravidelně 
informace, které se týkají zejména účasti 
na nepřímých akcích financovaných 
společným podnikem BBI, výsledku každé 
výzvy a provádění projektů, součinnosti
s jinými příslušnými programy Unie, 
plnění rozpočtu společného podniku BBI
a šíření a využívání výsledků výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 10 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výbor přijímá svůj vlastní jednací řád. 7. Výbor přijímá a zveřejní svůj vlastní 
jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zástupců státu se schází 
minimálně jednou ročně. Jednání skupiny 
svolává její předseda. Zasedání se účastní 
výkonný ředitel a předseda správní rady 
nebo jejich zástupci.

2. Skupina zástupců státu se schází 
minimálně dvakrát ročně. Jednání skupiny 
svolává její předseda. Zasedání se účastní 
výkonný ředitel a předseda správní rady 
nebo jejich zástupci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zástupců státu se schází 
minimálně jednou ročně. Jednání skupiny 
svolává její předseda. Zasedání se účastní 
výkonný ředitel a předseda správní rady 
nebo jejich zástupci.

2. Skupina zástupců státu se schází 
minimálně dvakrát ročně. Jednání skupiny 
svolává její předseda. Zasedání se účastní 
výkonný ředitel a předseda správní rady 
nebo jejich zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) návazností na rámcový program 
Horizont 2020;

c) souladu s rámcovým programem
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ročních plánů práce; d) ročních plánů práce, včetně návrhů 
znění výzev;



AM\1009063CS.doc 65/71 PE522.976v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) skutečnosti, zda je vhodné zahrnout 
určitou výzkumnou prioritu, na kterou se 
vztahuje společný podnik BBI, do 
pravidelných výzev rámcového programu 
Horizont 2020 s cílem zajistit novou 
součinnost s činnostmi strategického 
významu v oblasti výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zástupců států dostává 
pravidelně informace, které se týkají 
zejména účasti na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích, výsledku každé výzvy
a provádění projektů, součinnosti s jinými 
příslušnými programy Unie, plnění 
rozpočtu BBI a šíření a využívání 
výsledků výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zástupců států by měla za účelem plnění svých úkolů vyplývajících z funkce 
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poradního orgánu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích 
dostávat přiměřené informace o všech důležitých otázkách.

Pozměňovací návrh 136
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 11 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Skupina zástupců států přijímá svůj 
vlastní jednací řád.

6. Skupina zástupců států přijímá a zveřejní
svůj vlastní jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 13 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud člen společného podniku BBI 
neplní své závazky týkající se 
dohodnutého finančního příspěvku, 
výkonný ředitel tuto skutečnost zapíše
a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí být 
tento nedostatek napraven. Není-li situace
v této lhůtě napravena, výkonný ředitel 
svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, 
zda má být členství člena neplnícího své 
závazky zrušeno, nebo zda mají být do 
doby, než splní své povinnosti, přijata jiná 
opatření. Prvním krokem správní rady 
poté, co tento člen dostane prostor
k vyjádření a je navržen postup pro 
uvedení do souladu s pravidly, může být 
pozastavení hlasovacích práv člena 
neplnícího své závazky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 138
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik BBI každoročně 
podává Komisi hlášení v souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012.

3. Společný podnik BBI každoročně 
podává Komisi a rozpočtovým orgánům
hlášení.

Do dvou měsíců po skončení každého 
účetního období předloží výkonný ředitel 
Účetnímu dvoru roční účetní závěrku
a rozvahu za předchozí rok. Účetní dvůr 
může provádět kontroly, včetně kontrol na 
místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku BBI 
posuzuje nezávislý auditor, jak je 
stanoveno v čl.60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku BBI 
posuzuje Účetní dvůr postupem udělování 
absolutoria. Účetní dvůr v rámci svého 
řízení přihlédne k řízení nezávislého 
auditora, jenž bude vyzván, aby poskytl 
výrok uvedený v čl. 60 odst. 5 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského 
parlamentu a Rady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku BBI 
posuzuje nezávislý auditor, jak je 
stanoveno v čl.60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku BBI 
posuzuje Účetní dvůr v souladu s článkem 
287 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku BBI 
posuzuje nezávislý auditor, jak je 
stanoveno v čl.60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku BBI 
posuzuje Účetní dvůr.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku BBI 
nepodléhá přezkumu ze strany Soudního 
dvora.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku BBI 
nepodléhá přezkumu ze strany Soudního 
dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Účetnictví společného podniku BBI 
nepodléhá přezkumu ze strany Soudního 
dvora.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 16 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Účetní dvůr vypracuje zvláštní výroční 
zprávu o společném podniku v oblasti 
průmyslu založeného na biotechnologiích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 19 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku může
ve vztahu k jeho členům, orgánům
a zaměstnancům přijmout pravidla 
upravující prevenci a řízení střetu zájmů. 
Tato pravidla musí obsahovat ustanovení, 
jehož účelem bude zabránit střetu zájmů
u zástupců členů působících ve správní 
radě.

2. Správní rada společného podniku přijme
ve vztahu k jeho členům, orgánům
a zaměstnancům pravidla upravující 
prevenci a řízení střetu zájmů. Tato 
pravidla musí obsahovat ustanovení, jehož 
účelem bude zabránit střetu zájmů
u zástupců členů působících ve správní 
radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 19 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku může
ve vztahu k jeho členům, orgánům
a zaměstnancům přijmout pravidla 
upravující prevenci a řízení střetu zájmů. 
Tato pravidla musí obsahovat ustanovení, 
jehož účelem bude zabránit střetu zájmů
u zástupců členů působících ve správní 
radě.

2. Správní rada společného podniku přijme
ve vztahu k jeho členům, orgánům
a zaměstnancům pravidla upravující 
prevenci a řízení střetu zájmů. Tato 
pravidla musí obsahovat ustanovení, jehož 
účelem bude zabránit střetu zájmů
u zástupců členů působících ve správní 
radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 20 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Likvidace společného podniku BBI 
proběhne na konci období stanoveného
v článku 1 tohoto nařízení.

1. Likvidace společného podniku BBI 
proběhne na konci období stanoveného
v článku 1 tohoto nařízení nebo tehdy, 
neprokáže-li společný podnik, že splnil své 
cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 20 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vstoupí-li společný podnik BBI do 
likvidace, budou jeho aktiva použita na 
krytí jeho závazků a výdajů souvisejících
s jeho likvidací. Případný likvidační 
zůstatek se rozdělí mezi stávající členy
v době likvidace v poměru k výši jejich 
finančního příspěvku do společného 
podniku BBI. Každý takový zůstatek 
připadající na Unii se vrací do rozpočtu 
Unie.

4. Vstoupí-li společný podnik BBI do
likvidace, budou jeho aktiva použita na 
krytí jeho závazků a výdajů souvisejících
s jeho likvidací. Případný likvidační 
zůstatek se rozdělí mezi stávající členy
v době likvidace v poměru k výši jejich 
finančního příspěvku do společného 
podniku BBI. Každý takový zůstatek 
připadající na Unii se vrací do zvláštního 
programu, kterým se provádí rámcový 
program Horizont 2020, v rámci rozpočtu 
Unie.

Or. fr


