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Pozmeňujúci návrh 17
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE RADY NARIADENIE RADY
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
219/2007 o založení spoločného podniku 
na vývoj novej generácie európskeho 
systému riadenia letovej prevádzky 
(SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania 
spoločného podniku do roku 2024

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
219/2007 o založení spoločného podniku 
na vývoj novej generácie európskeho 
systému riadenia letovej prevádzky 
(SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania 
spoločného podniku do roku 2020

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Odôvodnenie

Dĺžka trvania spoločných technologických iniciatív by mala byť v súlade s dĺžkou trvania
programu Horizont 2020 a budúcich rámcových programov. Skrátenie časového rámca
SESAR tiež umožňuje spoločným podnikom vyrovnať sa so zníženým rozpočtom bez toho, aby 
museli zmeniť svoje plánované aktivity.

Pozmeňujúci návrh 18
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Cieľom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../20134a

(Horizont 2020) je dosiahnuť väčší vplyv 
na oblasť výskumu a inovácií, a to 
spojením finančných prostriedkov 
programu Horizont 2020 a súkromných 
finančných prostriedkov v rámci verejno-
súkromných partnerstiev v kľúčových 
oblastiach, kde sa pomocou výskumu
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a inovácií môže prispieť k širším cieľom 
Únie v oblasti konkurencieschopnosti,
dosiahnuť pákový efekt v oblasti investícií 
zo súkromných zdrojov a pomôcť pri 
riešení spoločenských výziev. Tieto 
partnerstvá by sa mali zakladať na 
dlhodobom záväzku zahŕňajúcom 
vyvážený príspevok všetkých partnerov, 
mali by zodpovedať za dosahovanie 
svojich cieľov a byť v súlade so 
strategickými cieľmi Únie v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie 
a fungovanie týchto partnerstiev by malo 
byť otvorené, transparentné, účinné 
a efektívne a malo by umožňovať 
zapojenie širokého spektra zúčastnených 
strán pôsobiacich v konkrétnych 
oblastiach týchto partnerstiev. Účasť Únie 
na týchto partnerstvách môže mať podobu 
finančných príspevkov do spoločných 
podnikov zriadených na základe článku 
187 zmluvy podľa rozhodnutia 
č. 1982/2006/ES.
_________________
4a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. .../20131 z ... 2013, ktorým sa 
zriaďuje rámcový program pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 a 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L ...).

Or. en

Odôvodnenie

Doplnením týchto ustanovení sa zdôrazňujú dôležité zásady, ktoré boli dohodnuté počas 
rokovaní o programe Horizont 2020 týkajúcich sa spoločných technologických iniciatív
a výsledkov, ktoré by mali priniesť.

Pozmeňujúci návrh 19
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Spoločný podnik spĺňa kritériá pre 
verejno-súkromné partnerstvá stanovené 
na základe rozhodnutia Rady (EÚ) č. 
.../2013 z ... 2013, ktorým sa stanovuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)16

(ďalej len „špecifický program Horizont 
2020“).

(7) Spoločný podnik spĺňa kritériá pre 
verejno-súkromné partnerstvá stanovené v
súlade s programom Horizont 2020 a
rozhodnutím Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 
201316 (ďalej len „špecifický program 
Horizont 2020“), a preto by sa mala
poskytnúť dodatočná pomoc spoločným 
podnikom zriadeným na základe
rozhodnutia č 1982/2006/ES za 
podmienok stanovených v rozhodnutí
(EÚ) č. [...] / 2013.

__________________ __________________
16 Ú. v. EÚ … [ŠP H2020]. 16 Rozhodnutie (EÚ) č. ... / 2013 z ... 2013, 

ktorým sa ustanovuje špecifický program
na vykonávanie programu Horizont 2020
(2014-2020) (Ú. v. EÚ L. ...)

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zahrnúť odkaz nielen na špecifický program, ale aj na rámcový program, čo je 
dôležité z hľadiska preukázania súladu s článkom 19 rámcového programu a v ňom
uvedenými zásadami.

Pozmeňujúci návrh 20
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Za účelom zvýšenia transparentnosti
a zlepšenia riadenia pridelených zdrojov
by Komisia mala Európskemu parlamentu
a Rade predložiť viacročný pracovný
program spoločného podniku na začiatku
nového finančného rámca Únie na
obdobie 2014-2020. Tento revidovaný
viacročný pracovný program by mal 
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obsahovať podrobné informácie o
všetkých plánovaných aktivitách, časový
harmonogram a náklady spoločného
podniku až do roku 2020 a na ďalšie
obdobie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Zo skúseností získaných počas 
prevádzky spoločného podniku ako orgánu 
Únie podľa článku 185 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/200218 vyplýva, že 
súčasný rámec činnosti je dostatočne 
pružný a prispôsobený potrebám 
spoločného podniku. Spoločný podnik by 
mal fungovať v súlade s článkom 208 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách platných pre všeobecný 
rozpočet Únie19, ktorým sa nahradil článok 
185 nariadenia č. 1605/2002, a mal by 
prijať rozpočtové pravidlá, ktoré by sa 
nemali odchyľovať od rámcového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
okrem prípadov, keď si to vyžadujú jeho 
osobitné potreby a s predchádzajúcim 
súhlasom Komisie.

(11) Zo skúseností získaných počas 
prevádzky spoločného podniku ako orgánu 
Únie podľa článku 185 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/200218 vyplýva, že 
súčasný rámec činnosti je dostatočne 
pružný a prispôsobený potrebám 
spoločného podniku. Spoločný podnik by 
mal fungovať v súlade s článkom 208 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách platných pre všeobecný 
rozpočet Únie19, ktorým sa nahradil článok 
185 nariadenia č. 1605/2002, a mal by 
prijať rozpočtové pravidlá, ktoré by sa 
nemali odchyľovať od rámcového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

__________________ __________________
18 Ú. v. ES L 248, 19.6.2002, s. 1. 18 Ú. v. ES L 248, 19.6.2002, s. 1.
19 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1-96. 19 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1-96.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 22
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na celkový cieľ
programu Horizont 2020 dosiahnuť
výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu
v oblasti financovania európskeho
výskumu a inovácií by spoločné podniky
mali vytvoriť jednoduché modely správy
a mali by zabrániť vytvoreniu súborov
pravidiel odlišných od pravidiel programu
Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Bez toho, aby bolo dotknuté
priebežné hodnotenie uvedené v článku 7
a v súlade s článkom 32 programu
Horizont 2020, spoločné technologické
iniciatívy ako konkrétny nástroj
financovania programu Horizont 2020 by 
mali byť predmetom hĺbkového 
priebežného hodnotenia, ktoré by malo
zahŕňať, okrem iného, analýzu ich
otvorenosti, transparentnosti a
efektívnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odkaz je potrebný z hľadiska zohľadnenia konečného výsledku rokovaní o programe 
Horizont 2020. Odzrkadľuje ďalší dôležitý aspekt, ktorý sa Parlamentu podarilo zahrnúť do
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článku 32 nariadenia o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 24
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Vzhľadom na celkový cieľ
programu Horizont 2020 dosiahnuť
výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu
v oblasti financovania európskeho
výskumu a inovácií na európskej úrovni, 
dĺžka trvania všetkých verejno-
súkromných partnerstiev financovaných v 
rámci programu Horizont 2020 by mala
byť v súlade s dĺžkou trvania rámcového
programu s cieľom zabrániť vytvoreniu
rozdielnych paralelne uplatňovaných
súborov pravidiel a súvisiacej dodatočnej
administratívnej záťaže pre účastníkov a 
inštitúcie Únie v budúcnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) S náležitým prihliadnutím na 
zamýšľanú súčinnosť medzi programom
Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi, 
ako aj príslušnými vnútroštátnymi a
regionálnymi programami financovania
výskumu a vývoja, regióny v celej Únii by 
sa mali podporiť, aby aktívne prispievali k 
činnosti spoločného podniku, napr.
finančnou podporou príslušnej výskumnej
infraštruktúry, prípravou návrhov, 
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využívaním výsledkov výskumu a
spoluprácou v rámci siete 
zainteresovaných aktérov, s cieľom 
posilniť regionálny vplyv činností SESAR
a ich potenciál na vytváranie pracovných 
miest a podporu rastu na regionálnej 
úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament úspešne presadil nový článok v rámcovom nariadení o programe
Horizont 2020, v ktorom sa výslovne vyžaduje lepšia súčinnosť medzi programom Horizont
2020 a štrukturálnymi fondmi. V tejto súvislosti by spoločné technologické iniciatívy nemali
byť výnimkou. Regióny by sa mali podporovať, aby prispievali k ich činnosti, a to najmä s 
ohľadom na ich obrovský potenciál pre posilnenie regionálnych zoskupení.

Pozmeňujúci návrh 26
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13d) Vzhľadom na význam neustálych
inovácií pre konkurencieschopnosť
európskeho odvetvia dopravy a tomu 
zodpovedajúce veľké množstvo
spoločných technologických iniciatív v
tejto oblasti, by rozpočtové prostriedky 
pridelené na výzvu týkajúcu sa 
inteligentnej, zelenej a integrovanej 
dopravy v rámci spoločenských výziev
programu Horizont 2020 mali byť
predmetom hĺbkového preskúmania 
rozpočtu a potenciálneho nárastu
priebežného hodnotenia podľa článku 32
programu Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Pri troch spoločných technologických iniciatívach, ktoré sa majú financovať v rámci výzvy 
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týkajúcej sa dopravy – SESAR, Clean Sky 2 a najpravdepodobnejšie aj Shift2Rail – sa 
rozpočet na túto výzvu zdá obzvlášť napätý, pričom so sebou nesie potenciálne negatívne 
dopady na výskum založený na spolupráci v tejto oblasti. Spravodajca preto dôrazne 
odporúča preskúmať rozpočet na výzvu týkajúcu sa dopravy v rámci hodnotenia v polovici 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 27
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný podnik zanikne 31. decembra 
2024.

Spoločný podnik zanikne 31. decembra 
2020.

Or. en

Odôvodnenie

Dĺžka trvania spoločných technologických iniciatív by mala byť v súlade s dĺžkou trvania
programu Horizont 2020 a budúcich rámcových programov. Skrátenie časového rámca
SESAR tiež umožňuje spoločným podnikom vyrovnať sa so zníženým rozpočtom bez toho, aby 
museli zmeniť svoje plánované aktivity.

Pozmeňujúci návrh 28
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Vkladá sa tento článok, ktorý znie:
„Článok 1a
Rozsah činností
1. Za účelom splnenia úloh stanovených v
článku 1 sa môžu prostredníctvom 
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výskumného programu SESAR
financovať výskumné a vývojové činnosti 
zahŕňajúce úrovne technologickej 
pripravenosti od 2 do 6.
2. V prípade, že vo výskumnom programe
SESAR sa predpokladajú inovačné
činnosti zahŕňajúce úrovne
technologickej pripravenosti od 7 do 8, 
miera financovania na nepriame akcie sa 
zníži v súlade s článkom 28 pravidiel 
účasti.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom tohto článku je vyjasniť rozsah činností spoločného podniku SESAR, najmä s 
ohľadom na príslušné úrovne technologickej pripravenosti, na ktoré sa vzťahuje jeho
výskumný program. Pravidlá účasti tiež vyžadujú dôkladnejšie zváženie koncepcie úrovne
technologickej pripravenosti s cieľom stanoviť úrovne financovania, ktoré sú vymedzené v
tomto článku vzhľadom na sadzby financovania používané pri nepriamych akciách.

Pozmeňujúci návrh 29
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
COM(2013)0503
Článok 4 – odsek 2 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny príspevok Únie, ktorý pokrýva 
náklady na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020, je 600 miliónov EUR21 (vrátane 
príspevkov EZVO) vyplácaných z 
rozpočtových prostriedkov pridelených na 
program Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020).

Maximálny príspevok Únie, ktorý pokrýva 
náklady na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020, je 600 miliónov EUR21 (vrátane 
príspevkov členských štátov Európskeho
združenia voľného obchodu – EZVO)
vyplácaných z rozpočtových prostriedkov 
pridelených na program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020).

Komisia môže vysloviť nesúhlas s
využívaním príspevku Spoločenstva na 
účely, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore
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so zásadami programov Spoločenstva 
uvedenými v prvom pododseku alebo s jej
finančným nariadením, alebo poškodzujú
záujmy Únie. V prípade nesúhlasu
Komisie nemôže spoločný podnik použiť
príspevok Spoločenstva na tieto účely.

__________________ __________________
21 Orientačné sumy pri súčasných cenách. 
Táto suma bude závisieť od konečnej 
dohodnutej sumy pre GR MOVE na tému 
„Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava“, ktorú schváli rozpočtový orgán 
v konečnej verzii legislatívneho 
a finančného výkazu.

21 Orientačné sumy pri súčasných cenách. 
Táto suma bude závisieť od konečnej 
dohodnutej sumy pre GR MOVE na tému 
„Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava“, ktorú schváli rozpočtový orgán 
v konečnej verzii legislatívneho 
a finančného výkazu.

Or. fr

Odôvodnenie

Redakčná úprava a doplnenie bývalého tretieho pododseku, ktorý zmizol bez odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 4 – odsek 2 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny príspevok Únie, ktorý pokrýva 
náklady na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020, je 600 miliónov EUR21 (vrátane 
príspevkov EZVO) vyplácaných z 
rozpočtových prostriedkov pridelených na 
program Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020).

Maximálny príspevok Únie, ktorý pokrýva 
náklady na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020, je 525 miliónov EUR21 (vrátane 
príspevkov EZVO) vyplácaných z 
rozpočtových prostriedkov pridelených na 
program Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020).

__________________ __________________
21 Orientačné sumy pri súčasných cenách. 
Táto suma bude závisieť od konečnej 
dohodnutej sumy pre GR MOVE na tému 

21 Orientačné sumy pri súčasných cenách. 
Táto suma bude závisieť od konečnej 
dohodnutej sumy pre GR MOVE na tému 
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„Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava“, ktorú schváli rozpočtový orgán 
v konečnej verzii legislatívneho 
a finančného výkazu.

„Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava“, ktorú schváli rozpočtový orgán 
v konečnej verzii legislatívneho 
a finančného výkazu.

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet spoločného podniku SESAR by sa mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia
prostriedkov na program Horizont 2020 v rámci viacročného finančného rámca, aby nebola
ohrozená citlivá rovnováha financovania spoločného výskumu v oblasti dopravy na jednej
strane a financovania spoločných technologických iniciatív na strane druhej. Rovnaké 
zníženie by sa malo vzťahovať na ďalšie spoločné technologické iniciatívy. Súčasne sa
navrhuje skrátenie dĺžky trvania programu SESAR o 4 roky.

Pozmeňujúci návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 4a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada po konzultácii s Komisiou 
prijme finančné pravidlá platné pre 
spoločný podnik. Tieto pravidlá sa nesmú 
odchyľovať od rámcového nariadenia 
o rozpočtových pravidlách okrem 
prípadov, keď si to špecificky vyžaduje 
prevádzka spoločného podniku a Komisia 
s tým vopred súhlasila.

Správna rada po konzultácii s Komisiou 
prijme finančné pravidlá platné pre 
spoločný podnik. Tieto pravidlá sa nesmú 
odchyľovať od rámcového nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 32
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 4a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 2 sa vypúšťa. b) Odsek 2 sa nahrádza takto:
Spoločný podnik bude môcť zriadiť svoje
vlastné oddelenie vnútorného auditu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vykoná každé tri roky po začatí 
činnosti spoločného podniku a 6 mesiacov 
po zrušení spoločného podniku hodnotenie 
implementácie tohto nariadenia, výsledkov 
dosiahnutých spoločným podnikom a jeho 
pracovných metód, ako aj celkovej 
finančnej situácie spoločného podniku. 
Komisia predloží výsledky týchto 
hodnotení Európskemu parlamentu a Rade.

1. Komisia predloží Európskemu
parlamentu a Rade revidovaný viacročný
pracovný program na začiatku nového 
finančného rámca Únie na obdobie 2014-
2020.

2. Komisia vykoná každé dva roky po 
začatí činnosti spoločného podniku a 6 
mesiacov po zrušení spoločného podniku
hodnotenie implementácie tohto 
nariadenia, výsledkov dosiahnutých 
spoločným podnikom a jeho pracovných 
metód, ako aj celkovej finančnej situácie 
spoločného podniku. Komisia predloží 
výsledky týchto hodnotení Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vykoná každé tri roky po začatí 
činnosti spoločného podniku a 6 mesiacov 
po zrušení spoločného podniku hodnotenie 
implementácie tohto nariadenia, výsledkov 
dosiahnutých spoločným podnikom a jeho 
pracovných metód, ako aj celkovej 
finančnej situácie spoločného podniku. 
Komisia predloží výsledky týchto 
hodnotení Európskemu parlamentu a Rade.

1. Komisia vykoná každé tri roky po začatí 
činnosti spoločného podniku a 6 mesiacov 
po zrušení spoločného podniku hodnotenie 
implementácie tohto nariadenia, výsledkov 
dosiahnutých spoločným podnikom a jeho 
pracovných metód, ako aj celkovej 
finančnej situácie spoločného podniku. 
Komisia predloží výsledky týchto 
hodnotení Európskemu parlamentu a Rade. 
Hodnotenie spoločného podniku SESAR v 
roku 2017 musí byť súčasťou
priebežného hodnotenia programu
Horizont 2020 a musí byť zostavené spolu 
s ním.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa odrážajú zmeny, ktoré boli vykonané v článku 32
nariadenia o programe Horizont 2020, kde sú spoločné technologické iniciatívy jasne
uvedené ako súčasť a predmet priebežného hodnotenia programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 35
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 7 sa dopĺňa nový odsek, ktorý 
znie:
2. Rozpočet spoločného podniku môže byť
predmetom preskúmania v rámci 
hodnotenia v polovici obdobia.
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Or. en

(Pozri pozmeňujúci návrh 9.)

Odôvodnenie

V závislosti od výsledkov priebežného hodnotenia a pri zohľadnení všetkých ďalších
relevantných faktorov, možnosť prispôsobenia rozpočtu SESAR by sa mala zahrnúť do
základného právneho aktu o SESAR. Všeobecne platí, že odkaz na prípadné preskúmanie
rozpočtu v rámci hodnotenia v polovici obdobia by mal byť taktiež zahrnutý v základných
právnych aktoch iných spoločných podnikov.

Pozmeňujúci návrh 36
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7a (nový)
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Vkladá sa tento článok, ktorý znie:
„Článok 7a
1. Nariadenie Rady (EÚ) č. ... [Pravidlá 
účasti a šírenia v programe Horizont
2020] a rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
jeho uplatňovania sa vzťahujú na
nepriame akcie financované spoločným 
podnikom. V súlade s týmto nariadením
sa spoločný podnik považuje za
financujúci orgán a poskytne finančnú
podporu na nepriame akcie, ako je 
stanovené v bode 1 stanov uvedených v
prílohe.
2. V súlade so zásadami transparentnosti
a nediskriminácie, ako je stanovené v
článkoch 60 ods. 1 a 128 ods. 1
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a
článku 19 stanov, výzvy na predkladanie 
návrhov projektov organizovaných
spoločným podnikom budú zverejnené na
internetovom účastníckom portáli 
programu Horizont 2020.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh slúži na objasnenie toho, že pravidlá účasti na programe Horizont 
2020 a vykonávacie akty sa uplatňujú. Počas trojstranných rokovaní o programe Horizont 
2020 sa dohodla podpora väčšej súdržnosti všetkých možností pre výzvy financované v rámci 
programu Horizont 2020. Za týmto účelom Komisia sľúbila, že podporí zverejnenie výziev na 
predkladanie návrhov a inovácií v oblasti ekológie organizovaných spoločnými 
technologickými iniciatívami na účastníckom portáli programu Horizont 2020. Všetci
súhlasili s týmto prístupom. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť tento vlastný 
záväzok Komisie na právnu požiadavku, ktorou sa zaručujú jednoduché a dostupné 
informácie pre žiadateľov.

Pozmeňujúci návrh 37
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa, 
ktorý je v úrade k 1. januáru 2009, sa 
skončí najneskôr 31. decembra 2016. Po 
skončení uvedeného funkčného obdobia 
alebo výmene výkonného riaditeľa, ktorý 
je v úrade k 1. januáru 2009, sa začne nový 
postup vedúci k vymenovaniu výkonného
riaditeľa v súlade s článkom 7 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 219/2007.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa, 
ktorý je v úrade k 1. januáru 2009, sa 
skončí najneskôr 31. decembra 2014. Po 
skončení uvedeného funkčného obdobia 
alebo výmene výkonného riaditeľa, ktorý 
je v úrade k 1. januáru 2009, sa začne nový 
postup vedúci k vymenovaniu výkonného 
riaditeľa v súlade s článkom 7 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 219/2007.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členstvo v spoločnom podniku sa skončí 
31. decembra 2016 v prípade členov 
spoločného podniku, ktorí k 1. januáru 

Členstvo v spoločnom podniku sa skončí 
31. decembra 2014 v prípade členov 
spoločného podniku, ktorí k 1. januáru 
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2014 neposkytli vecný alebo peňažný 
príspevok na náklady spoločného podniku 
na pracovný program týkajúci sa 
finančného rámca Únie na obdobie rokov 
2014 – 2020.

2014 neposkytli vecný alebo peňažný 
príspevok na náklady spoločného podniku 
na pracovný program týkajúci sa 
finančného rámca Únie na obdobie rokov 
2014 – 2020.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 39
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie. Musí
byť k dispozícii vo svojom
konsolidovanom znení s nariadením, 
ktoré sa zmenilo, v lehote do troch
mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – článok 5 – odsek 1 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Vkladá sa nové písmeno, ktoré znie:
ma) schvaľovanie zoznamu návrhov 
vybraných na financovanie na základe
poradovníka zostaveného pracovnou 
skupinou nezávislých expertov v súlade s
článkom 40 pravidiel účasti na programe
Horizont 2020;
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Pozmeňujúci návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
 Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

správna rada zasadá najmenej trikrát do 
roka. Mimoriadne zasadnutia sa zvolajú 
buď na žiadosť jednej tretiny členov 
správnej rady, ktorí predstavujú aspoň 
30 % hlasovacích práv, na žiadosť 
Komisie, alebo na žiadosť výkonného 
riaditeľa;

správna rada zasadá najmenej trikrát do 
roka. Mimoriadne zasadnutia sa zvolajú 
buď na žiadosť jednej tretiny členov 
správnej rady, ktorí predstavujú aspoň 
30 % hlasovacích práv, na žiadosť Únie, 
alebo na žiadosť výkonného riaditeľa;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členovia spoločného podniku alebo
správnej rady a zamestnanci spoločného 
podniku sa nesmú podieľať na príprave, 
hodnotení alebo postupe udeľovania 
finančnej podpory zo spoločného podniku, 
najmä na základe výziev na predkladanie 
ponúk alebo výziev na predkladanie 
návrhov, ak vlastnia, zastupujú alebo majú 
dohody so subjektmi, ktoré sú možnými 
kandidátmi alebo uchádzačmi.“

1. Správna rada na základe návrhu 
výkonného riaditeľa prijíma pravidlá 
prevencie a riadenia konfliktov záujmov.

1a. Pravidlá uvedené v odseku 1 



PE522.979v01-00 20/22 AM\1009067SK.doc

SK

prinajmenšom:
a) stanovujú požiadavku, aby členovia 
správnej rady, výkonný riaditeľ a členovia 
a zamestnanci spoločného podniku
podávali vyhlásenie o záujmoch a o tom, 
či existujú alebo neexistujú akékoľvek 
záujmy, o ktorých sa možno domnievať, 
že majú vplyv na ich nezávislosť;
b) vyžadujú, aby vyhlásenia uvedené 
v písmene a) boli presné a úplné, 
predkladali sa písomne pri nástupe 
dotknutých osôb do služby, aktualizovali 
sa v prípade akejkoľvek zmeny ich 
osobnej situácie;
c) obsahujú jasné a objektívne kritériá 
hodnotenia vyhlásení predložených podľa 
písmena a), zaisťujú dôsledné 
uplatňovanie týchto kritérií a stanovujú 
overenie každého vyhlásenia, v súvislosti s 
ktorým by sa vyskytli akékoľvek 
pochybnosti;
d) obsahujú postup na zabezpečenie toho, 
aby sa žiadne osoby, ktoré vlastnia alebo
zastupujú subjekty, ktoré sú možnými 
kandidátmi pri verejných výzvach na 
predkladanie ponúk, alebo pokiaľ majú 
s takýmito subjektmi uzatvorené dohody, 
alebo pokiaľ bol zistený iný potenciálny 
konflikt záujmov, nepodieľali na príprave, 
hodnotení alebo verejných výzvach na 
predkladanie ponúk;
f) ponúkajú dobrovoľnú odbornú 
prípravu v oblasti konfliktov záujmov pre 
výkonného riaditeľa, všetkých 
zamestnancov spoločného podniku 
a členov správnej rady.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné návrhy spravodajcu sa zdajú byť neprimerané a boli zodpovedajúcim spôsobom 
zmenené.
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Pozmeňujúci návrh 43
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – článok 7– odsek 5– písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V článku 7 ods. 5 sa vkladá tento bod, 
ktorý znie:
(ha) včas preskúmava všetky odporúčania
vyplývajúce z priebežného hodnotenia
spoločného podniku alebo akéhokoľvek
iného relevantného hodnotenia činností
SESAR;

Or. en

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ by mal byť zodpovedný za preskúmavanie akýchkoľvek relevantných
odporúčaní, aby bol zaistený dostatočný vplyv formálne stanovených hodnotení a aby sa
zlepšilo riadenie kvality v spoločnom podniku.

Pozmeňujúci návrh 44
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V článku 16 sa úvodná časť odseku 1 
nahrádza takto:

7. V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 7
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Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný podnik vypracuje svoj pracovný 
program na základe finančného rámca 
uvedeného v článku 4 ods. 2 a na základe 
zásad riadneho hospodárenia a 
zodpovednosti, pričom stanoví jasné ciele 
a míľniky. Pozostáva z:

1. Spoločný podnik vypracuje svoj 
pracovný program na základe finančného 
rámca uvedeného v článku 4 ods. 2 a na 
základe zásad riadneho hospodárenia a 
zodpovednosti, pričom stanoví jasné ciele 
a míľniky. Pozostáva z:

a) revidovaného viacročného pracovného
programu, rozdeleného na obdobia
dvadsiatich štyroch mesiacov, ktorý
popisuje činnosti, časový harmonogram a
náklady spoločného podniku až do roku
2020 a na ďalšie obdobie;
b) ročného pracovného programu
vypracovaného každoročne, ktorý
popisuje činnosti, časový harmonogram a
náklady spoločného podniku v tomto
období.

Or. en


