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Pozměňovací návrh 17
Christian Ehler

Návrh nařízení
Hlava 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ RADY NAŘÍZENÍ RADY
kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 
o založení společného podniku na 
vytvoření evropského systému nové 
generace pro uspořádání letového provozu 
(SESAR), pokud jde o prodloužení 
existence společného podniku do roku 
2024

kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 
o založení společného podniku na 
vytvoření evropského systému nové 
generace pro uspořádání letového provozu 
(SESAR), pokud jde o prodloužení 
existence společného podniku do roku 
2020

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Odůvodnění

Doba trvání společných technologických iniciativ by se měla sladit s dobou trvání programu 
Horizont 2020 a budoucích rámcových programů. Díky zkrácení časového rámce systému 
SESAR bude také společný podnik schopen vyrovnat se se sníženým rozpočtem, aniž by musel 
měnit své plánované aktivity.

Pozměňovací návrh 18
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Cílem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/20134a

(Horizont 2020) je dosáhnout většího 
dopadu na výzkum a inovace 
zkombinováním financování v rámci 
programu Horizont 2020 a finančních 
prostředků soukromého sektoru 
v partnerstvích veřejného a soukromého 
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sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispět k širším cílům 
Unie v oblasti konkurenceschopnosti, 
využít pákového efektu soukromých 
investic 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, efektivní a účelné 
a umožňovat zapojení široké škály 
zainteresovaných subjektů činných 
v jejich konkrétních oblastech. Účast Unie 
v těchto partnerstvích by mohla mít formu 
finančních příspěvků pro společné 
podniky zřízené na základě článku 187 
Smlouvy podle rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES.
_________________
4a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se zřizuje Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) a kterým se ruší rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L …)

Or. en

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 19
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společný podnik splňuje kritéria pro 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru stanovená v rozhodnutí Rady (EU) 
č. .../2013 ze dne ... 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 (2014–2020)16 (dále jen
„zvláštní program k provedení Horizontu 
2020“).

(7) Společný podnik splňuje kritéria pro 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru stanovená v souladu s programem 
Horizont 2020 a rozhodnutím Rady (EU) 
č. .../201316 („zvláštní program k provedení 
Horizontu 2020“), a proto by měly být dále 
podporovány společné podniky zřízené na 
základě rozhodnutí č. 1982/2006/ES za 
podmínek uvedených v rozhodnutí (EU) č. 
[...]/2013.

__________________ __________________
16 Úř. věst. ... [zvláštní program 
Horizont 2020]

16 Rozhodnutí Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne… 2013, kterým se stanoví zvláštní 
program k provedení programu Horizont 
2020 (2014–2020) (Úř. věst. …)

Or. en

Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz nejen na zvláštní program, ale také na rámcový program, aby bylo 
možno dokázat soulad s článkem 19 rámcového programu a zásadami v něm stanovenými.

Pozměňovací návrh 20
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo řízení přidělených zdrojů, Komise 
by na počátku nového finančního rámce 
Unie na období 2014–2020 měla 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
víceletý pracovní program pro společný 
podnik. Tento revidovaný víceletý 
pracovní program by měl obsahovat 
podrobné informace o všech plánovaných 
činnostech, harmonogramu a nákladech 
společného podniku do roku 2020 a dále.
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zkušenosti získané z fungování 
společného podniku jakožto subjektu Unie 
podle článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/200218 ukazují, 
že současný provozní rámec je dostatečně 
pružný a přizpůsobený potřebám 
společného podniku. Společný podnik 
SESAR by měl provozovat svou činnost 
v souladu s článkem 208 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, jímž byl 
článek 185 nařízení č. 1605/2002 nahrazen, 
a měl by přijmout finanční pravidla, která 
by se od rámcového finančního nařízení 
měla odchylovat pouze v případě, že si to 
vyžádají jeho zvláštní potřeby a že k tomu 
Komise udělí svůj předchozí souhlas.

(11) Zkušenosti získané z fungování 
společného podniku jakožto subjektu Unie 
podle článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/200218 ukazují, 
že současný provozní rámec je dostatečně 
pružný a přizpůsobený potřebám 
společného podniku. Společný podnik 
SESAR by měl provozovat svou činnost 
v souladu s článkem 208 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, jímž byl 
článek 185 nařízení č. 1605/2002 nahrazen, 
a měl by přijmout finanční pravidla, která 
by se od rámcového finančního nařízení 
neměla odchylovat.

__________________ __________________
18 Úř. věst. L 248, 19.6.2002, s. 1. 18 Úř. věst. L 248, 19.6.2002, s. 1.
19 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1-96. 19 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96.

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování evropského 
výzkumu a inovací, by v případě 
společných podniků měly být vytvořeny 
jednoduché modely řízení a mělo by se 
zamezit existenci souborů pravidel, jež by 
se lišily od programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aniž by bylo dotčeno průběžné 
hodnocení uvedené v článku 7 a v souladu 
s článkem 32 nařízení o programu 
Horizont 2020 by se na společné 
technologické iniciativy coby zvláštní 
nástroj financování programu Horizont 
2020 mělo vztahovat důkladné průběžné 
hodnocení, jehož součástí by měla být 
mimo jiné analýza jejich otevřenosti, 
transparentnosti a účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tímto odkazem by měl být zohledněn konečný výsledek jednání o programu Horizont 2020. 
Odráží další důležitý aspekt, který se Parlamentu podařilo zahrnout do článku 32 nařízení o 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 24
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování evropského 
výzkumu a inovací, je třeba sladit dobu 
trvání všech partnerství veřejného a 
soukromého sektoru financovaných 
z programu Horizont 2020 s dobou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
existenci různých souborů pravidel, které 
by platily souběžně, a v budoucnu další 
související administrativní zátěži pro 
účastníky a instituce Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) S přihlédnutím k zamýšlené 
součinnosti mezi programem Horizont 
2020 a strukturálními fondy, jakož i 
k příslušným národním a regionálním 
programům financování výzkumu a 
vývoje by měly být regiony v celé Unii 
podporovány, aby aktivně přispívaly 
k činnostem společného podniku, 
například tím, že finančně podpoří 
příslušnou výzkumnou infrastrukturu, 
připraví návrhy, budou využívat výsledky 
výzkumu nebo aktivity příslušných 
subjektů zaměřené na budování sítí, 
s cílem podpořit regionální dopad činností 
společného podniku SESAR a jejich 
potenciál vytvářet pracovní místa a růst 
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na regionální úrovni.

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 podpořeny, aby přispěly k jejich činnosti, a to zejména 
s ohledem na jejich obrovský potenciál pro posílení regionálních uskupení.

Pozměňovací návrh 26
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13d) S přihlédnutím k významu 
neustálých inovací pro 
konkurenceschopnost evropského odvětví 
dopravy a odpovídajícímu vysokému počtu 
společných technologických iniciativ 
v této oblasti by měly být finanční 
prostředky přidělené na výzvu 
Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava v rámci společenských výzev 
programu Horizont 2020 předmětem 
důkladného rozpočtového posouzení a 
případně by měly být podle průběžného 
hodnocení uvedeného v článku 32 
nařízení o programu Horizont 2020 
zvýšeny.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke třem společným technologickým iniciativám, které mají být financovány z výzvy 
Doprava – SESAR, Clean Sky 2 a velmi pravděpodobně i Shift2Rail –, se rozpočet této výzvy 
jeví jako obzvláště napjatý, s potenciálně negativním dopadem na společný výzkum v této 
oblasti. Zpravodaj proto důrazně doporučuje, aby se v rámci průběžného přezkumu provedl i 
přezkum rozpočtu výzvy Doprava.
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Pozměňovací návrh 27
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 219/2007
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik zanikne k 31. prosinci 
2024.

Společný podnik zanikne k 31. prosinci 
2020.

Or. en

Odůvodnění

Doba trvání společných technologických iniciativ by se měla sladit s dobou trvání programu 
Horizont 2020 a budoucích rámcových programů. Díky zkrácení časového rámce systému 
SESAR bude také společný podnik schopen vyrovnat se se sníženým rozpočtem, aniž by musel 
měnit své plánované aktivity.

Pozměňovací návrh 28
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 219/2007
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se následující článek, který 
zní:
„Článek 1a
Rozsah činností
1. Za účelem splnění úkolů stanovených 
v článku 1 může výzkumný program 
SESAR financovat výzkumné a vývojové 
činnosti zahrnující úrovně technologické 
připravenosti 2–6.
2. V případě, že výzkumný program 
SESAR předpokládá inovační činnosti 
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zahrnující úrovně technologické 
připravenosti 7–8, sníží se míry 
financování nepřímých akcí v souladu 
s článkem 28 pravidel pro účast.“

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto článku je upřesnit rozsah činností společného podniku SESAR, 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 při nepřímých akcích činí.

Pozměňovací návrh 29
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
COM(2013) 0503
Čl. 4 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů 
EUR21 (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020).

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů 
EUR21 (včetně příspěvků členských států 
Evropského sdružení volného obchodu 
(ESVO)) a je poskytován z rozpočtových 
prostředků přidělených na Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020).

Komise může bránit tomu, aby se 
příspěvek Společenství použil k účelům, 
které se podle jejího názoru neslučují se 
zásadami programů Společenství 
uvedenými v prvním pododstavci nebo 
s jejím finančním nařízením nebo jsou na 
úkor zájmů Unie. Společný podnik 
nemůže v případě takovéhoto nesouhlasu 
Komise příspěvek Společenství k těmto 
účelům použít.

__________________ __________________
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21 Orientační částka v běžných cenách. 
Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

21 Orientační částka v běžných cenách. 
Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

Or. fr

Odůvodnění

Formální upřesnění a doplnění bývalého třetího pododstavce, který byl odstraněn 
bezdůvodně.

Pozměňovací návrh 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 219/2007
Čl. 4 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů
EUR21 (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020).

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 525 milionů
EUR21 (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020).

__________________ __________________
21 Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

21 Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

Or. en
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Odůvodnění

Rozpočet na společný podnik SESAR by měl být snížen o 12,5 % v důsledku celkového snížení 
finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, tak aby nebyla ohrožena 
křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci v oblasti dopravy na jedné 
straně a financování společné technologické iniciativy na straně druhé. Stejné snížení by mělo 
platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Současně je navrženo zkrácení doby 
trvání společného podniku SESAR o 4 roky.

Pozměňovací návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení č. 219/2007
Čl. 4 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada po poradě s Komisí přijme 
pro společný podnik finanční pravidla. 
Tato pravidla se mohou odchýlit od 
rámcového finančního nařízení, pouze 
pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby 
provozování činnosti společného podniku 
a pokud k tomu Komise udělí svůj 
předchozí souhlas.

Správní rada po poradě s Komisí přijme 
pro společný podnik finanční pravidla. 
Tato pravidla se neodchýlí od rámcového 
finančního nařízení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 219/2007
Čl. 4 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 2 se zrušuje. b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
Společný podnik má svobodu při 
organizaci vlastního útvaru interního 
auditu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 219/2007
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé tři roky od zahájení činnosti 
společného podniku a šest měsíců po 
likvidaci společného podniku Komise 
vyhodnotí provádění tohoto nařízení, 
výsledky dosažené společným podnikem a 
jeho pracovní metody, jakož i celkovou 
finanční situaci společného podniku. 
Komise předloží výsledky těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

1. Komise předloží revidovaný víceletý 
pracovní program Evropskému 
parlamentu a Radě na začátku nového 
finančního rámce Unie na období 2014–
2020.

2. Každé dva roky od zahájení činnosti 
společného podniku a šest měsíců po 
likvidaci společného podniku Komise 
vyhodnotí provádění tohoto nařízení, 
výsledky dosažené společným podnikem a 
jeho pracovní metody, jakož i celkovou 
finanční situaci společného podniku. 
Komise předloží výsledky těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 219/2007
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé tři roky od zahájení činnosti 1. Každé tři roky od zahájení činnosti 
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společného podniku a šest měsíců po 
likvidaci společného podniku Komise 
vyhodnotí provádění tohoto nařízení, 
výsledky dosažené společným podnikem a 
jeho pracovní metody, jakož i celkovou 
finanční situaci společného podniku. 
Komise předloží výsledky těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

společného podniku a šest měsíců po 
likvidaci společného podniku Komise 
vyhodnotí provádění tohoto nařízení, 
výsledky dosažené společným podnikem a 
jeho pracovní metody, jakož i celkovou 
finanční situaci společného podniku. 
Komise předloží výsledky těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě. 
Hodnocení společného podniku SESAR 
v roce 2017 tvoří součást průběžného 
hodnocení programu Horizont 2020, 
společně s nímž je sestavováno.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží změny, které byly provedeny v článku 32 nařízení o 
programu Horizont 2020, kde je jasně uvedeno, že společné technologické iniciativy jsou 
součástí průběžného hodnocení programu Horizont 2020 a musí mu být podrobeny.

Pozměňovací návrh 35
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 219/2007
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 7 se doplňuje nový pododstavec, 
který zní:
„2. Rozpočet společného podniku může 
být předmětem přezkumu v polovině 
období.“

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 9.)

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 36
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 219/2007
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7a
1. Nepřímé akce financované společným 
podnikem se řídí ustanoveními nařízení 
(EU) č. …[pravidla pro účast a šíření 
výsledků v rámci programu Horizont 
2020] a rozhodnutími Komise týkajícími 
se jejich provádění. V souladu s tímto
nařízením se společný podnik považuje za 
financující orgán a poskytuje finanční 
podporu nepřímým akcím, jak je 
stanoveno v bodu 1 stanov uvedených
v příloze.
2. Výzvy společného podniku 
k předkládání návrhů se zveřejní na 
internetovém účastnickém portálu 
programu Horizont 2020 v souladu se 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminace stanovenými v čl. 60 
odst. 1 a čl. 128 odst. 1 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 a v článku 19 
stanov.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má objasnit, že se použijí pravidla pro účast na programu Horizont 
2020 a prováděcí akty. Během třístranných jednání o programu Horizont 2020 bylo 
dohodnuto, že bude podporována větší soudržnost všech možností výzev k předkládání návrhů 
financovaných v rámci programu Horizont 2020. Za tímto účelem Komise přislíbila podpořit 
zveřejnění výzev k předkládání návrhů a výzev k vyjádření zájmu organizovaných v rámci 
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společných technologických iniciativ na účastnickém portálu programu Horizont 2020. Na 
dodržování tohoto přístupu se všichni shodli. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit 
dobrovolný závazek na právní povinnost, a zaručit tak jednoduché a přístupné informování 
žadatelů.

Pozměňovací návrh 37
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkční období výkonného ředitele, který 
je ve funkci k 1. lednu 2009, zanikne 
nejpozději k 31. prosinci 2016. Po uplynutí 
tohoto funkčního období nebo výměně 
výkonného ředitele, který je ve funkci 
k 1. lednu 2009, se zahájí nové řízení o 
jmenování výkonného ředitele v souladu 
s čl. 7 odst. 2 přílohy nařízení (ES) č. 
219/2007.

Funkční období výkonného ředitele, který 
je ve funkci k 1. lednu 2009, zanikne 
nejpozději k 31. prosinci 2014. Po uplynutí 
tohoto funkčního období nebo výměně 
výkonného ředitele, který je ve funkci 
k 1. lednu 2009, se zahájí nové řízení o 
jmenování výkonného ředitele v souladu 
s čl. 7 odst. 2 přílohy nařízení (ES) č. 
219/2007.

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členství ve společném podniku zanikne 
k 31. prosinci 2016 těm členům společného 
podniku, kteří od 1. ledna 2014 
nepřispívají formou věcného plnění ani 
v hotovosti na náklady pracovního 
programu společného podniku spojené 
s finančním rámcem Unie na období 2014–
2020.

Členství ve společném podniku zanikne 
k 31. prosinci 2014 těm členům společného 
podniku, kteří od 1. ledna 2014 
nepřispívají formou věcného plnění ani 
v hotovosti na náklady pracovního 
programu společného podniku spojené 
s finančním rámcem Unie na období 2014–
2020.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 39
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Znění tohoto nařízení 
konsolidované s nařízením, které 
pozměňuje, bude k dispozici do tří měsíců 
od svého vstupu v platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 5 – odst. 1 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vkládá se nový bod, který zní:
„ma) schvaluje seznam návrhů vybraných 
k financování na základě pořadníku, který 
sestaví skupina nezávislých odborníků 
v souladu s článkem 40 pravidel pro účast 
na programu Horizont 2020;“

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 1 – písm. b



AM\1009067CS.doc 19/22 PE522.979v01-00

CS

Nařízení (ES) č. 219/207
Příloha – čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada se schází nejméně třikrát 
ročně. Mimořádné schůze se svolávají na 
žádost jedné třetiny členů správní rady, 
která představuje alespoň 30 % hlasovacích 
práv, na žádost Komise nebo na žádost 
výkonného ředitele.

Správní rada se schází nejméně třikrát 
ročně. Mimořádné schůze se svolávají na 
žádost jedné třetiny členů správní rady, 
která představuje alespoň 30 % hlasovacích 
práv, na žádost Unie nebo na žádost 
výkonného ředitele.

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové společného podniku nebo
správní rady a zaměstnanci společného 
podniku se nesmějí podílet na procesu 
přípravy, hodnocení nebo udělování 
finanční podpory společného podniku, 
zejména v návaznosti na zadávací řízení 
nebo výzvy k podávání návrhů, pokud 
vlastní nebo zastupují subjekty, které jsou 
potenciálními uchazeči nebo žadateli, 
nebo pokud s těmito subjekty mají 
uzavřeny dohody.

1. Na návrh výkonného ředitele přijme 
správní rada pravidla pro předcházení 
střetům zájmů a jejich řízení.

1a. Pravidla uvedená v odstavci 1 
přinejmenším:
a) stanoví členům správní rady, 
výkonnému řediteli, členům společného 
podniku a zaměstnancům společného 
podniku povinnost učinit prohlášení o 
závazcích a prohlášení o neexistenci nebo 
existenci jakýchkoli zájmů, které by mohly 
ovlivňovat jejich nezávislost;
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b) požadují, aby prohlášení uvedená 
v písm. a) byla přesná a úplná, byla 
učiněna písemně při nástupu do funkce 
dotyčné osoby a obnovena při změně 
osobní situace;
c) obsahují jasná a objektivní kritéria pro 
posuzování prohlášení učiněných podle 
ustanovení písm. a), zajišťují soudržné 
uplatňování těchto kritérií a stanoví 
požadavek, aby každé takové prohlášení, 
pakliže by v souvislosti s ním byly 
vyjádřeny jakékoliv obavy, bylo ověřeno;
d) zahrnují postup, jímž se zajistí, aby se 
žádný jednotlivec, který vlastní nebo má 
uzavřenu dohodu o partnerství s orgány, 
jež jsou potenciálními uchazeči veřejného 
zadávacího řízení, nebo tyto orgány 
zastupuje, nebo u kterého byl odhalen 
potenciální střet zájmů, nepodílel na 
procesu přípravy, hodnocení nebo 
udělování veřejného zadávacího řízení;
f) nabídnou dobrovolná školení v oblasti 
střetu zájmů pro výkonného ředitele, 
všechny zaměstnance společného podniku 
a členy správní rady.

Or. en

Odůvodnění

Původní návrh zpravodajky se zdá být nepřiměřený a byl odpovídajícím způsobem změněn.

Pozměňovací návrh 43
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 7 – odst. 5 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V čl. 7 odst. 5 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
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„ha) včas přijímá navazující opatření 
k jakýmkoli doporučením vyplývajícím 
z průběžného hodnocení společného 
podniku nebo kteréhokoli příslušného 
hodnocení činností společného podniku 
SESAR;“

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění dostatečného dopadu formálně provedených hodnocení a zlepšení kvality řízení
společného podniku by měl být výkonný ředitel odpovědný za plnění všech relevantních 
doporučení.

Pozměňovací návrh 44
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 16 se úvodní část odstavce 1 
nahrazuje tímto:

7. V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik vypracuje svůj pracovní 
program na základě finančního rámce 
uvedeného v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení 
a na základě zásad řádného řízení 
a odpovědnosti, přičemž stanoví jasné cíle 
a jednotlivé etapy. Tento program musí 

1. Společný podnik vypracuje svůj 
pracovní program na základě finančního 
rámce uvedeného v čl. 4 odst. 2 tohoto 
nařízení a na základě zásad řádného řízení 
a odpovědnosti, přičemž stanoví jasné cíle 
a jednotlivé etapy. Tento program musí 
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obsahovat: obsahovat:

a) revidovaný víceletý pracovní program 
rozdělený do období v délce 24 měsíců, 
který popisuje činnosti, harmonogram a 
náklady na společný podnik do roku 2020 
a dále;
b) roční pracovní programy sestavované 
každoročně, které popisují činnosti, 
harmonogram a náklady na společný 
podnik během tohoto období.

Or. en


