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Pozměňovací návrh 33
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
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 35
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 3. února 2009 o programu pro 
udržitelnou budoucnost všeobecného 
letectví a letecké dopravy pro vlastní 
potřebu6a vyzývá Komisi, aby posílila 
podporu výzkumu, vývoje a inovací 
v letectví, zejména v malých a středních 
podnicích, které vyvíjejí a vyrábějí letadla 
pro všeobecné letectví a leteckou dopravu 
pro vlastní potřebu;
__________________
6a Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
…/2013 ze dne … 2013, kterým se zřizuje 
zvláštní program k provedení rámcového 
programu Horizont 2020 (2014–2020)8, by 
měla být společným podnikům zřízeným 
podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES 
poskytována další podpora za podmínek 
uvedených v rozhodnutí (EU) č. …/2013.

(5) V souladu s nařízením (EU) č. …/2013 
[rámcový program Horizont 2020] a s
rozhodnutím Rady (EU) č. …/2013 ze dne 
… 2013, kterým se zřizuje zvláštní 
program k provedení rámcového programu 
Horizont 2020 (2014 až 2020)8, by měla 
být společným podnikům zřízeným podle 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES poskytována 
další podpora za podmínek uvedených 
v nařízení a rozhodnutí (EU) č. …/2013.

__________________ __________________
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8 Úř. věst. … [H2020 zvláštní program] 8 Úř. věst. … [H2020 zvláštní program]

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 37
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
…/2013 ze dne … 2013, kterým se zřizuje 
zvláštní program k provedení rámcového 
programu Horizont 2020 (2014–2020)8, by 
měla být společným podnikům zřízeným 
podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES 
poskytována další podpora za podmínek 
uvedených v rozhodnutí (EU) č. …/2013.

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
…/2013 ze dne … 2013, kterým se zřizuje 
zvláštní program k provedení rámcového 
programu Horizont 2020 (2014–2020)8, by 
mohla být společným podnikům zřízeným 
podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES 
poskytována další podpora za podmínek 
uvedených v rozhodnutí (EU) č. …/2013.

__________________ __________________
8 Úř. věst. … [H2020 zvláštní program] 8 Úř. věst. … [H2020 zvláštní program]

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Společný podnik Clean Sky zřízený 
nařízením Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 

(6) Společný podnik Clean Sky zřízený 
nařízením Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 
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20. prosince 2007 o založení společného 
podniku Clean Sky9  plní svůj cíl 
stimulovat nový výzkum v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, jež umožňuje uskutečnění 
dlouhodobé spolupráce mezi evropskými 
dotčenými subjekty v oblasti letectví. Malé 
a střední podniky se programu Clean Sky 
účastnily ve velkém rozsahu široce a bylo 
jim přiděleno přibližně 40 % rozpočtu 
určeného na výzvy k předkládání návrhů.
Průběžné hodnocení10  společného podniku 
Clean Sky ukázalo, že společný podnik 
úspěšně stimuluje vývoj soustředěný na 
environmentální cíle. Navíc byl velmi 
úspěšný v získávání obsáhlé a rozsáhlé 
účasti všech klíčových průmyslových 
odvětví Unie a velkého počtu malých 
a středních podniků. Vedl k novým 
případům spolupráce a k účasti nových 
organizací. Jeho výzkumný prostor by 
proto měl být i nadále podporován, aby 
dosáhl svých cílů, jak jsou uvedeny 
v článku 2 tohoto nařízení.

20. prosince 2007 o založení společného 
podniku Clean Sky9  plní svůj cíl 
stimulovat nový výzkum v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, jež umožňuje uskutečnění 
dlouhodobé spolupráce mezi evropskými 
dotčenými subjekty v oblasti letectví. Malé 
a střední podniky se programu Clean Sky 
účastnily v mírném rozsahu a bylo jim 
přiděleno přibližně 40 % rozpočtu 
určeného na výzvy k předkládání návrhů.
Průběžné hodnocení10  společného podniku 
Clean Sky ukázalo, že společný podnik 
úspěšně stimuluje vývoj soustředěný na 
environmentální cíle. Vedl k novým 
případům spolupráce a k účasti nových 
organizací. Jeho výzkumný prostor by 
proto měl být i nadále podporován, aby 
dosáhl svých cílů, jak jsou uvedeny 
v článku 2 tohoto nařízení.

__________________ __________________
9 Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1-20 9 Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1-20
10 SEK(2011) 1072 v konečném znění. 10 SEK(2011) 1072 v konečném znění.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že většina rozpočtových prostředků nebyla přidělena na základě podání 
návrhů, byla absolutní účast nízká.

Pozměňovací návrh 39
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokračující podpora výzkumného (7) Pokračující podpora výzkumného 
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programu Clean Sky by také měla 
zohlednit zkušenosti získané z provozu 
společného podniku Clean Sky, včetně 
výsledků jeho průběžného hodnocení a 
doporučení dotčených subjektů11. Aby se 
posílila efektivita a zajistilo zjednodušení, 
měl by se provádět pomocí struktury a 
pravidel vhodnějších pro daný účel.
Společný podnik Clean Sky 2 by za tímto 
účelem měl přijmout finanční pravidla 
přesně odpovídající jeho potřebám 
v souladu s článkem 209 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie12.

programu Clean Sky by také měla 
zohlednit zkušenosti získané z provozu 
společného podniku Clean Sky, včetně 
výsledků jeho průběžného hodnocení a 
doporučení dotčených subjektů11. Aby se 
posílila efektivita a zajistilo zjednodušení, 
měl by se provádět otevřeně a 
transparentně pomocí struktury a pravidel 
vhodnějších pro daný účel. Společný 
podnik Clean Sky 2 by za tímto účelem 
měl přijmout finanční pravidla přesně 
odpovídající jeho potřebám v souladu 
s článkem 209 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým 
se stanoví finanční pravidla o souhrnném 
rozpočtu Unie12.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ovýs/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 12  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby dosáhl svých cílů, měl by společný 
podnik Clean Sky 2 poskytovat finanční 
podporu, a to především ve formě grantů 
poskytovaných členům a účastníkům na 
základě konkurenceschopných výzev 
k předkládání návrhů.

netýká se českého znění

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jejich příspěvky by se měly vztahovat 
také na další činnosti, které mají soukromí 
členové provádět, jak jsou uvedeny 
v ročním plánu dalších činností; pro 
získání správného přehledu o pákovém 
efektu by měly tyto další činnosti 
představovat příspěvky na širší společnou 
technologickou iniciativu Clean Sky.

(11) Jejich příspěvky týkající se další 
činnosti, které mají soukromí členové 
provádět, jak jsou uvedeny v ročním plánu 
dalších činností, by měly být 
kvantifikovány, ale neměly by být 
považovány za součást příspěvků na 
společnou technologickou iniciativu Clean 
Sky.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem Clean 
Sky 2 by měla být v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. … 
/2013 ze dne … 2013, kterým se stanoví 
pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020 – rámcového programu pro 
výzkum a inovace (2014–2020)13.

(12) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem Clean 
Sky 2 by měla být v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. … 
/2013 ze dne … 2013, kterým se stanoví 
pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020 – rámcového programu pro 
výzkum a inovace (2014–2020)13.
Struktura smlouvy by se neměla lišit od 
smlouvy v rámci programu Horizont 2020 
a neměly by existovat další smluvní 
stupně, které by pro účastníky mohly 
představovat zbytečnou administrativní 
zátěž.

__________________ __________________
13 Úř. věst. … [pravidla pro účast Horizont 
2020]

13 Úř. věst. … [pravidla pro účast Horizont 
2020]
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Or. en

Odůvodnění

Účastníci se domnívají, že v rámci programu Clean Sky vznikla třístupňová struktura smluv, 
na rozdíl od dvoustupňové, která se obvykle používala v rámcovém programu 7.

Pozměňovací návrh 43
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Finanční příspěvek Unie by měl být 
spravován v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení a s pravidly týkajícími se 
nepřímého řízení stanovenými v nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o 
prováděcích pravidlech k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/20121414.

(13) Finanční příspěvek Unie by měl být 
spravován v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení a s pravidly týkajícími se 
nepřímého řízení stanovenými v čl. 60 
odst. 1 až 4 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a v nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 
ze dne 29. října 2012 o prováděcích 
pravidlech k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 966/20121414.

__________________ __________________
14  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1. 14  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Interní auditor Komise by měl vůči 
společnému podniku Clean Sky 2 
vykonávat stejné pravomoci, jaké 
vykonává vůči Komisi.

(16) Interní auditor Komise by měl vůči 
společnému podniku Clean Sky 2 
vykonávat stejné pravomoci, jaké 
vykonává vůči Komisi. Totéž platí pro 
Evropský účetní dvůr a Evropský 
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parlament.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) 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 zřízených podle článku 209 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
přezkoumat nezávislý auditor, který vydá 
výrok mimo jiné o spolehlivosti účetní 
závěrky a legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Zamezení 
zdvojení přezkoumání účetní závěrky 
odůvodňuje, že by účetnictví společného 
podniku Clean Sky 2 nemělo podléhat 
přezkoumání Účetním dvorem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
zřizovací akty každé z institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií mohou vyloučit 

(17) V souladu s čl. 287 SFEU Účetní 
dvůr přezkoumá orgány, úřady nebo
agentury zřízené Unií a vydá výrok mimo 
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přezkoumávání účetnictví všech příjmů a 
výdajů těchto institucí nebo subjektů 
Účetním dvorem. V souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 má účetnictví orgánů 
zřízených podle článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý auditor, který vydá výrok mimo 
jiné o spolehlivosti účetní závěrky a 
legalitě a správnosti uskutečněných 
operací. Zamezení zdvojení přezkoumání 
účetní závěrky odůvodňuje, že by 
účetnictví společného podniku Clean Sky 2 
nemělo podléhat přezkoumání Účetním 
dvorem.

jiné o spolehlivosti účetní závěrky a 
legalitě a správnosti uskutečněných 
operací. Zamezení zdvojení přezkoumání 
účetní závěrky odůvodňuje, že by 
účetnictví společného podniku Clean Sky 2 
nemělo podléhat přezkoumání Účetním 
dvorem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
může zřizovací akt institucí nebo jiných 
subjektů založených Unií vylučovat 
přezkoumání účetnictví všech příjmů a 
výdajů dotyčných institucí nebo jiných 
subjektů Účetním dvorem. V souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 má účetnictví orgánů 
zřízených podle článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý auditor, který vydá výrok mimo 
jiné o spolehlivosti účetní závěrky a 
legalitě a správnosti uskutečněných 
operací. Zamezení zdvojení přezkoumání 
účetní závěrky odůvodňuje, že by
účetnictví společného podniku Clean Sky 2 
nemělo podléhat přezkoumání Účetním 
dvorem.

(17) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
může zřizovací akt institucí nebo jiných 
subjektů založených Unií vylučovat 
přezkoumání účetnictví všech příjmů a 
výdajů dotyčných institucí nebo jiných 
subjektů Účetním dvorem. V souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 má účetnictví orgánů 
zřízených podle článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý auditor, který vydá výrok mimo 
jiné o spolehlivosti účetní závěrky a 
legalitě a správnosti uskutečněných 
operací. Bez ohledu na tento výrok, který 
není auditem, existují důvody, aby
účetnictví společného podniku Clean Sky 2 
podléhalo přezkoumání Účetním dvorem.

Or. fr
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Odůvodnění

Neexistuje důvod, aby účetnictví společného podniku Clean Sky 2 nepodléhalo přezkoumání 
Účetním dvorem. I když je výrok vydáván nezávislým auditorem, není auditem, který by 
umožňoval, aby třetí strany, mezi nimi i Evropská unie a Evropský parlament, měly 
dostatečnou jistotu, že účetní závěrka představuje věrný obraz situace podniku a že 
uskutečněné operace jsou legální a řádné.

Pozměňovací návrh 48
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) 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 
zřízených podle článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý auditor, který vydá výrok mimo 
jiné o spolehlivosti účetní závěrky a 
legalitě a správnosti uskutečněných 
operací. Zamezení zdvojení přezkoumání 
účetní závěrky odůvodňuje, že by 
účetnictví společného podniku Clean 
Sky 2 nemělo podléhat přezkoumání 
Účetním dvorem.

(17) 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 
zřízených podle článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý auditor, který vydá výrok mimo 
jiné o spolehlivosti účetní závěrky a 
legalitě a správnosti uskutečněných 
operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Do konce roku 2017 by stávající i 
nová partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, včetně společných 
technologických iniciativ, měla být v 
rámci průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 podrobena důkladnému 
hodnocení, jež by mimo jiné mělo 
zahrnovat i analýzu jejich otevřenosti, 
transparentnosti a účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) 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 souborů pravidel, která 
by se lišila od programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Je třeba rozvíjet doplňkovost a 
úzkou součinnost se strukturálními fondy 
s cílem odstranit v Evropě rozdíly v oblasti 
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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 od politik a činností fondů politiky 
soudržnosti, ale zároveň se s nimi budou 
doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20c) Měla by být zaváděna 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 53
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. přispět k cílům společné technologické 
iniciativy (STI) Clean Sky 2, zejména 
integrovat, demonstrovat a ověřovat
technologie schopné:

2. přispět ke zlepšování dopadu leteckých 
technologií na životní prostředí a k rozvoji 
silného a celosvětově 
konkurenceschopného leteckého 
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průmyslu a dodavatelského řetězce 
v Evropě.
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
urychleným vývojem čistších technologií 
pro leteckou dopravu a jejich co 
nejrychlejším nasazením, a zejména díky 
integraci, demonstraci a ověřování 
technologií umožňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zlepšit bezpečnost a dopad na životní 
prostředí a snížit provozní náklady malých 
letadel.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie do 
společného podniku Clean Sky 2 na 
pokrytí administrativních a provozních 
nákladů, včetně prostředků ESVO, činí 1,8 
miliardy EUR. Příspěvek je poskytován 
z prostředků v souhrnném rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program 
Horizont 2020, kterým se provádí rámcový 
program Horizont 2020 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bod iv), články 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 

1. Maximální příspěvek Unie do 
společného podniku Clean Sky 2 na 
pokrytí administrativních a provozních 
nákladů, včetně příspěvků členských států 
Evropského sdružení volného obchodu 
(ESVO), činí 1,8 miliardy EUR. Příspěvek 
je poskytován z prostředků v souhrnném 
rozpočtu Unie přidělených na zvláštní 
program Horizont 2020, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 v souladu 
s čl. 58 odst. 1 písm. c) bod iv), články 60 a 
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subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie do 
společného podniku Clean Sky 2 na 
pokrytí administrativních a provozních 
nákladů, včetně prostředků ESVO, činí 1,8
miliardy EUR. Příspěvek je poskytován 
z prostředků v souhrnném rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program 
Horizont 2020, kterým se provádí rámcový 
program Horizont 2020 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bod iv), články 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

1. Maximální příspěvek Unie do 
společného podniku Clean Sky 2 na 
pokrytí administrativních a provozních 
nákladů, včetně prostředků ESVO, činí 
1,575 miliardy EUR. Příspěvek je 
poskytován z prostředků v souhrnném 
rozpočtu Unie přidělených na zvláštní 
program Horizont 2020, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 v souladu 
s čl. 58 odst. 1 písm. c) bod iv), čl. 60 odst. 
1 až 4 a článkem 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 pro subjekty 
uvedené v článku 209 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje snížit rozpočet společného podniku CS2 o 12,5 % v důsledku celkového 
snížení finančního krytí programu Horizont 2020 v rámci víceletého finančního rámce, aby 
nedošlo k ohrožení citlivé rovnováhy financování společného výzkumu v oblasti dopravy na 
jedné straně a financování společné technologické iniciativy na straně druhé. Stejné snížení 
by mělo platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Zároveň navrhuje zkrátit dobu 
trvání CS2 o 4 roky, s využitím stanovení obnoveného rozpočtu v rámci příštího víceletého 
finančního rámce po roce 2020.

Pozměňovací návrh 57
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie do 
společného podniku Clean Sky 2 na 
pokrytí administrativních a provozních 
nákladů, včetně prostředků ESVO, činí 1,8
miliardy EUR. Příspěvek je poskytován
z prostředků v souhrnném rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program 
Horizont 2020, kterým se provádí rámcový 
program Horizont 2020 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bod iv), články 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

1. Maximální příspěvek Unie do 
společného podniku Clean Sky 2 na 
pokrytí administrativních a provozních 
nákladů, včetně prostředků ESVO, činí 0,6
miliardy EUR. Příspěvek je poskytován 
z prostředků v souhrnném rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program 
Horizont 2020, kterým se provádí rámcový 
program Horizont 2020 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bod iv), články 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Evropský letecký průmysl je ve velmi dobré formě. Airbus, hlavní partner a příjemce Clean 
Sky, oznámil v červenci 2013 (na veletrhu v Le Bourget), že jeho objednávkový kalendář je na 
příštích 7 let zcela zaplněn objednávkami na více než 5 000 letadel. Od té doby (veletrh v 
Pekingu) se počet objednávek ještě zvýšil. K financování výzkumu a vývoje v této oblasti by 
měl větší měrou přispět letecký průmysl, zatímco veřejné fondy programu Horizont 2020 by se 
měly soustředit na oblasti, kde nelze získat finanční prostředky ze soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 58
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 2 
se týká aspektů uvedených v čl. 58 odst. 3, 
článcích 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a v článku 40 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012, 
a mimo jiné také:

3. Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 2 
se týká aspektů uvedených v čl. 58 odst. 3, 
čl. 60 odst. 1 až 4 a článku 61 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1268/2012, a mimo jiné také:

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) specifických ukazatelů výkonnosti 
týkajících se fungování společného 
podniku Clean Sky 2,

c) specifických ukazatelů výkonnosti 
týkajících se fungování společného 
podniku Clean Sky 2, včetně toho, jak 
přispívají k plnění cíle společenské výzvy 
programu Horizont 2020 nazvané 
„inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava“,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ujednání ohledně poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna splnit své povinnosti v oblasti 
šíření výsledků a podávání zpráv,

d) ujednání ohledně poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna splnit své povinnosti v oblasti 
šíření výsledků a podávání zpráv, včetně 
včasného vložení úplných informací o 
všech návrzích a grantových dohodách do 
celkové databáze programu Horizont 2020 
ECORDA,

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek uvedený v odstavci 1 zahrnuje: Příspěvek uvedený v odstavci 1 zahrnuje: 
příspěvky do společného podniku Clean 
Sky 2, jak stanoví čl. 15 odst. 2 a v čl. 15 
odst. 3 písm. b) stanov uvedených 
v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příspěvky do společného podniku Clean 
Sky 2, jak jsou stanoveny v čl. 15 odst. 2 a 
v čl. 15 odst. 3 písm. b) stanov uvedených 
v příloze I.

vypouští se

Or. en

(Text obsažený v úvodu k čl. 4 odst. 2.)

Odůvodnění

Za příspěvky do společného podniku by měly být považovány pouze příspěvky na 
administrativní a provozní náklady, včetně účasti členů v programu. Všechny ostatní činnosti 
mimo rámec programu mohou být pro informaci kvantifikovány, ale neměly by být 
započítávány mezi odpovídající činnosti v rámci fondů EU.

Pozměňovací návrh 63
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příspěvky ve formě věcného plnění 
jiných členů než Unie nebo jejich 
přidružených subjektů během období 
stanoveného v článku 1 ve výši nejméně 
990 milionů EUR, jež se skládají 
z nákladů, které členům vznikly při 
provádění dalších činností mimo pracovní 
plán společného podniku Clean Sky 2, jež 
přispívají k cílům společné technologické 
iniciativy Clean Sky. V souladu 
s příslušnými pravidly a postupy mohou 
být na podporu těchto nákladů použity 
jiné programy financování Unie.
Financování Unie v takových případech 
nenahrazuje příspěvky ve formě věcného 
plnění jiných členů než Unie nebo jejich 
přidružených subjektů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příspěvky ve formě věcného plnění
jiných členů než Unie nebo jejich 
přidružených subjektů během období 
stanoveného v článku 1 ve výši nejméně 
990 milionů EUR, jež se skládají 
z nákladů, které členům vznikly při 
provádění dalších činností mimo pracovní 
plán společného podniku Clean Sky 2, jež 
přispívají k cílům společné technologické 
iniciativy Clean Sky. V souladu 
s příslušnými pravidly a postupy mohou 
být na podporu těchto nákladů použity 
jiné programy financování Unie.
Financování Unie v takových případech 
nenahrazuje příspěvky ve formě věcného 

b) příspěvky jiných členů než Unie nebo 
jejich přidružených subjektů na další 
činnosti během období stanoveného 
v článku 1 ve výši nejméně 990 milionů 
EUR, jež se skládají z nákladů, které 
členům vznikly při provádění dalších 
činností mimo pracovní plán společného 
podniku Clean Sky 2, jež přispívají k cílům 
společné technologické iniciativy Clean 
Sky. V souladu s příslušnými pravidly a 
postupy mohou jiné programy financování 
Unie doplňovat tyto činnosti. Financování 
Unie v takových případech nenahrazuje 
další činnosti jiných členů než Unie nebo 
jejich přidružených subjektů.
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plnění jiných členů než Unie nebo jejich 
přidružených subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady podle písmene b) nejsou 
způsobilé pro finanční podporu společného 
podniku Clean Sky 2. Příslušné činnosti se 
stanoví v ročním plánu dalších činností, 
který uvede odhadovanou hodnotu těchto 
příspěvků.

Náklady podle písmene b) nejsou způsobilé
pro finanční podporu společného podniku 
Clean Sky 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady podle písmene b) nejsou 
způsobilé pro finanční podporu společného 
podniku Clean Sky 2. Příslušné činnosti se 
stanoví v ročním plánu dalších činností, 
který uvede odhadovanou hodnotu těchto 
příspěvků.

Veškeré náklady vzniklé v období 
stanoveném v článku 1 jiným členům než 
Unii nebo jejich přidruženým subjektům 
při provádění dalších činností mimo 
pracovní plán společného podniku Clean 
Sky 2, jež přispívají k cílům společné 
technologické iniciativy Clean Sky, jsou 
kvantifikovány, ale v žádném případě 
nenahrazují příspěvky ve formě věcného 
plnění jiných členů než Unie nebo jejich 
přidružených subjektů. Nejsou způsobilé 
pro finanční podporu společného podniku 
Clean Sky 2. Podporu na tyto náklady lze 
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získat z jiných programů financování 
Unie v souladu s platnými pravidly 
a postupy. Příslušné činnosti se stanoví 
v ročním plánu dalších činností, který 
uvede odhadovanou hodnotu těchto 
příspěvků.

Or. en

Odůvodnění

Za příspěvky do společného podniku by měly být považovány pouze příspěvky na 
administrativní a provozní náklady, včetně účasti členů v programu. Všechny ostatní činnosti 
mimo rámec programu mohou být pro informaci kvantifikovány, ale neměly by být 
započítávány mezi odpovídající činnosti v rámci fondů EU.

Pozměňovací návrh 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členové společného podniku Clean Sky 
2 kromě Unie podávají každý rok do 
31. ledna správní radě společného 
podniku Clean Sky 2 zprávu o hodnotě 
příspěvků uvedených v odstavci 2 
poskytnutých v každém z předchozích 
rozpočtových roků.

3. Soukromí členové v případě potřeby 
aktualizují prohlášení a uvedou 
informace o dalších činnostech, a to 
nejméně dvakrát po dobu trvání programu 
Clean Sky 2.

Or. en

Odůvodnění

Další činnosti jsou uvedeny v odvětvovém prohlášení, které bylo dne 28. května 2013 předáno 
Evropské komisi, jsou politickým závazkem a nemají žádné smluvní dopady. V prohlášení je 
uveden i způsob podávání informací, aktualizací a oprav. O těchto činnostech mimo pracovní 
plán programu Clean Sky 2 se nepodávají zprávy.

Pozměňovací návrh 68
Vittorio Prodi
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
ověří nezávislý externí auditor jmenovaný 
dotčeným subjektem. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Pokud přetrvávají pochybnosti, může je 
společný podnik Clean Sky 2 podrobit 
auditu.

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Společný 
podnik Clean Sky 2 ocenění příspěvků 
ověří. Jiní členové než Unie, kteří se 
dobrovolně zavázali k dalším příspěvkům, 
sdělí aktuální údaje při provedení 
závazku.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
ověří nezávislý externí auditor jmenovaný 
dotčeným subjektem. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Pokud přetrvávají pochybnosti, může je 

4. Pro účely stanovení výše příspěvků 
uvedených v čl. 15 odst. 3 písm. b) stanov 
uvedených v příloze se náklady určí 
v souladu s obvyklými postupy účtování 
nákladů používanými příslušnými 
subjekty, platnými účetními standardy 
země, ve které je každý subjekt usazen, a 
platnými mezinárodními účetními 
standardy/mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Náklady spojené s dalšími činnostmi 
nepodléhají auditu společného podniku
Clean Sky 2 ani jiného subjektu Unie.
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společný podnik Clean Sky 2 podrobit 
auditu.

Or. en

Odůvodnění

Auditu by neměly podléhat další činnosti, které nejsou spolufinancovány Unií.

Pozměňovací návrh 70
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 v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
ověří nezávislý externí auditor jmenovaný 
dotčeným subjektem. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Pokud přetrvávají pochybnosti, může je 
společný podnik Clean Sky 2 podrobit 
auditu.

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
na příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 3 písm. 
b) stanov uvedených v příloze I ověří 
nezávislý externí auditor jmenovaný 
dotčeným subjektem. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Pokud přetrvávají pochybnosti, může je 
společný podnik Clean Sky 2 podrobit 
auditu. 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 odpovídajícím způsobem plánovány a prováděny, měly by být jasně 
určeny jako příspěvky ve formě věcného plnění a měly by být vykazovány jednou ročně.
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Nakonec by mělo být dosaženo částky 990 milionů. Tyto činnosti však nejsou 
spolufinancovány z prostředků Unie, a proto by měly být předmětem kontroly pouze 
prostřednictvím společného podniku.

Pozměňovací návrh 71
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
ověří nezávislý externí auditor jmenovaný 
dotčeným subjektem. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Pokud přetrvávají pochybnosti, může je 
společný podnik Clean Sky 2 podrobit 
auditu.

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
ověří nezávislý externí auditor jmenovaný 
dotčeným subjektem. Společný podnik 
Clean Sky 2 ocenění příspěvků ověří.
Pokud přetrvávají pochybnosti, může je 
společný podnik Clean Sky 2 a Účetní 
dvůr podrobit auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může finanční příspěvek Unie 
do společného podniku Clean Sky 2 
ukončit, přiměřeně snížit či pozastavit 
nebo dát podnět k likvidačnímu řízení 

vypouští se
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uvedenému v čl. 24 odst. 2 stanov 
uvedených v příloze I v případě, že dotyční 
členové nebo jejich přidružené subjekty 
příspěvky uvedené v odstavci 2 
neposkytují nebo je poskytují jen zčásti či 
opožděně.

Or. en

Odůvodnění

Další činnosti by neměly být základem pro jakoukoli finanční sankci ES.

Pozměňovací návrh 73
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může finanční příspěvek Unie 
do společného podniku Clean Sky 2 
ukončit, přiměřeně snížit či pozastavit 
nebo dát podnět k likvidačnímu řízení 
uvedenému v čl. 24 odst. 2 stanov 
uvedených v příloze I v případě, že dotyční 
členové nebo jejich přidružené subjekty 
příspěvky uvedené v odstavci 2 
neposkytují nebo je poskytují jen zčásti či
opožděně.

5. Komise ukončí finanční příspěvek Unie 
do společného podniku Clean Sky 2, 
přiměřeně snížit či pozastavit nebo dát 
podnět k likvidačnímu řízení uvedenému 
v čl. 24 odst. 2 stanov uvedených 
v příloze I, pokud společný podnik neplní 
cíle financování, v případě, že dotyční 
členové nebo jejich přidružené subjekty 
příspěvky uvedené v odstavci 2 
neposkytují nebo je poskytují jen zčásti či 
opožděně.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik Clean Sky 2 přijme 
zvláštní finanční pravidla v souladu 
s článkem 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a nařízení (EU) č. … [nařízení 
v přenesené pravomoci o vzorovém 
finančním nařízení pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru].

Bez ohledu na článek 12 tohoto nařízení 
společný podnik Clean Sky 2 přijme 
zvláštní finanční pravidla v souladu 
s článkem 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a nařízení (EU) č. … [nařízení 
v přenesené pravomoci o vzorovém 
finančním nařízení pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru].

Or. en

Pozměňovací návrh 75
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 přenést na další osoby.
Výkonný ředitel na následující schůzi 
správní rady informuje o provedení 
přenesení pravomocí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3
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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, popřípadě 
je delegovat na některého ze svých členů 
nebo na jiného zaměstnance společného 
podniku, než je výkonný ředitel.

Správní rada může prostřednictvím
odůvodněného rozhodnutí 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 jiného zaměstnance společného 
podniku než na výkonného ředitele.

Or. fr

Odůvodnění

Pozastavení nebo zrušení přenesení pravomocí musí být možné kdykoli, aniž by správní rada 
musela zdůvodňovat zvláštní okolnosti.

Pozměňovací návrh 77
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na společný podnik Clean Sky 2 a jeho 
zaměstnance se vztahuje protokol o 
výsadách a imunitách Unie.

Na výkonného ředitele a na členy správní 
rady společného podniku Clean Sky 2 se 
vztahuje protokol o výsadách a imunitách 
Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Výsady a imunity Evropské unie není třeba rozšiřovat na všechny zaměstnance, ale na osoby, 
jejichž odpovědnost tuto skutečnost odůvodňuje.

Pozměňovací návrh 78
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik Clean Sky 2 
v souladu s obecnými zásadami 
společnými právním řádům členských států 
škody způsobené jeho zaměstnanci při 
výkonu jejich funkcí.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik Clean Sky 2 
v souladu s obecnými zásadami 
společnými právním řádům členských států 
škody způsobené jeho zaměstnanci a členy 
řídicího výboru při výkonu jejich funkcí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
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 Clean Sky 2 při výkonu jejich 
povinností,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro záležitosti, na které se nevztahuje 
toto nařízení ani jiné právní akty Unie, se 
použije právo státu, ve kterém má 
společný podnik Clean Sky 2 sídlo.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 81
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
Clean Sky 2. Komise předá závěry 
hodnocení a své připomínky Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. června 2018.

1. Do 31. července 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
Clean Sky 2. Komise předá závěry 
hodnocení a své připomínky Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
Clean Sky 2. Komise předá závěry 
hodnocení a své připomínky Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. června 2018.

1. Do 30. června 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení společného podniku 
Clean Sky 2. Komise předá závěry 
hodnocení a své připomínky Evropskému 
parlamentu a Radě do 31. prosince 2017.

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
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se jedná o příspěvek Unie do společného 
podniku Clean Sky 2, je součástí 
absolutoria vydávaného Evropským 
parlamentem Komisi na základě 
doporučení Rady v souladu s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy.

společného podniku Clean Sky 2 vydává 
Evropský parlament na doporučení Rady 
postupem srovnatelným s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a v článcích 164 
až 166 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, a to na 
základě zprávy auditorské zprávy 
Evropského účetního dvora.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby společné podniky podléhaly auditu Evropského účetního dvora a stejným 
postupům ohledně absolutoria, jako Evropská komise, s rozpočtovou kontrolou a politickou 
kontrolou Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 84
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
se jedná o příspěvek Unie do společného 
podniku Clean Sky 2, je součástí 
absolutoria vydávaného Evropským 
parlamentem Komisi na základě 
doporučení Rady v souladu s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
se jedná o příspěvek Unie do společného 
podniku Clean Sky 2, je vydáváno
Evropským parlamentem na základě 
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 Clean Sky 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že Evropský parlament 
zamítne udělit absolutorium, výkonný 
ředitel podá demisi správní radě, která na 
základě okolností posoudí konečné 
rozhodnutí.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu důvěryhodnosti procesu udělování absolutoria je důležité, aby zamítnutí udělení 
absolutoria mělo určité důsledky, které vloží osud výkonného ředitele do rukou správní rady.
Tento postup není odvoláním, jde pouze o povinnost výkonného ředitele podat demisi do 
rukou správní rady, která posoudí další postup.

Pozměňovací návrh 86
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, a aniž by mohla být v sázce 
jejich odpovědnost, informují úřad OLAF 
o nedostatcích, o nichž se mohli dozvědět 
při výkonu svých úkolů nebo svého 
pověření. Pokud tuto povinnost nesplní, 
stávají se osobně odpovědní za důsledky 
podvodu, o němž mají povědomí a o němž 
neinformovali úřad OLAF.

Or. fr

Odůvodnění

Prioritou Unie musí být boj proti podvodům. Tento systém oznamování, který již funguje 
alespoň v jednom členském státě, je velmi užitečným nástrojem pro dosažení tohoto cíle.
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Pozměňovací návrh 87
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členové správní rady, řídicích výborů, 
vědeckého výboru a výkonný ředitel 
zveřejní a budou průběžně aktualizovat 
prohlášení o veškerých odborných 
činnostech, o finančních zájmech a o 
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 významně 
ovlivňovat veřejné záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace stanovenými v článku 35, 
čl. 60 odst. 1 a čl. 128 odst. 1 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a v článku 16 
tohoto nařízení budou výzvy k podávání 
návrhů a výzvy k vyjádření zájmu 
organizované společným podnikem Clean 
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Sky 2 zveřejněny na internetovém 
účastnickém portálu programu Horizont 
2020.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 89
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimka z pravidel účasti, pokud jde o 
způsobilost financování jediného 
subjektu, se uplatní výjimečně.

Or. en

Odůvodnění

Podle stávajícího návrhu by jen 30 % rozpočtu bylo přiděleno prostřednictvím otevřených a 
konkurenčních výzev, zbytek bude předem přidělen členům a partnerům Clean Sky 2. Pokud 
jsou finanční prostředky přidělené prostřednictvím výzev vždy předmětem jediné smlouvy pro 
jedinou společnost, jedná se v podstatě o zadávání soukromých zakázek s veřejnými 
finančními prostředky pro členy Clean Sky. Výjimka ze spolupráce na evropském výzkumu by 
se měla uplatnit jen ve výjimečných případech.

Pozměňovací návrh 90
Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Všechny nepoužité prostředky na 
základě nařízení (ES) č. 71/2008 se 
převedou na společný podnik Clean Sky 2.

5. Pouze nezbytné prostředky potřebné 
k pokrytí správních nákladů pocházející 
z výzev k podávání návrhů v rámci 
společného podniku IIL (IIL1) se 
převedou z nevyužitých prostředků podle 
nařízení (ES) č. 71/2008.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „přidruženým členem“ se rozumí právní 
subjekt, který byl vybrán na základě 
nařízení (ES) č. 71/2008 a přijal tyto 
stanovy podpisem dopisu vyjadřujícího 
souhlas a jehož členství končí ihned po 
ukončení akcí zahájených podle nařízení 
(ES) č. 71/2008, na kterých se podílí, a 
nejpozději dne 31. prosince 2017,

a) „přidruženým členem“ se rozumí právní 
subjekt, který byl vybrán na základě 
nařízení (ES) č. 71/2008 a přijal tyto 
stanovy prostřednictvím jednání orgánu 
pověřeného jeho správou a jehož členství 
končí ihned po ukončení akcí zahájených 
podle nařízení (ES) č. 71/2008, na kterých 
se podílí, a nejpozději dne 31. prosince 
2017,

Or. fr

Odůvodnění

Pro přijetí stanov nestačí pouhý dopis.

Pozměňovací návrh 92
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „klíčovým partnerem“ se rozumí právní
subjekt, který se účastní ITD nebo IADP 
nebo průřezových činností, jenž byl vybrán 
po zveřejnění výzvy, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 2, a přijal tyto stanovy podpisem 
dopisu vyjadřujícího souhlas,

b) „klíčovým partnerem“ se rozumí právní 
subjekt, který se účastní ITD nebo IADP 
nebo průřezových činností, jenž byl vybrán 
po zveřejnění výzvy, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 2, a přijal tyto stanovy 
prostřednictvím jednání orgánu 
pověřeného jeho správou,

Or. fr

Odůvodnění

Pro přijetí stanov nestačí pouhý dopis.

Pozměňovací návrh 93
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaměřuje úsilí v rámci ITD, IADP a 
průřezových činností na klíčové výstupy, 
které mohou pomoci dosáhnout cílů Unie 
v oblasti životního prostředí 
a konkurenceschopnosti,

c) zaměřuje úsilí v rámci ITD, IADP a 
průřezových činností na klíčové výstupy, 
které mohou pomoci dosáhnout cílů Unie 
v oblasti bílé knihy 2011,

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) prosazuje zapojení malých a středních 
podniků do činností v souladu s cíli 
sedmého rámcového programu a programu 

i) prosazuje zapojení malých a středních 
podniků do činností v souladu s cíli 
sedmého rámcového programu a programu 
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Horizont 2020, Horizont 2020, zejména tím, že věnuje 
nejméně 20 % příspěvku EU na Clean Sky 
2 zúčastněným malým a středním 
podnikům,

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) prosazuje zapojení malých a středních 
podniků do činností v souladu s cíli 
sedmého rámcového programu a programu 
Horizont 2020,

i) zajišťuje zapojení malých a středních 
podniků do činností v souladu s cíli 
sedmého rámcového programu a programu 
Horizont 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) úzce spolupracuje s celou škálou 
zúčastněných subjektů, včetně 
výzkumných organizací, univerzit a 
organizací občanské společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedoucí a přidružení členové, kteří jsou 
uvedeni v příloze II tohoto nařízení, a 
klíčoví partneři vybraní v souladu s čl. 4 
odst. 2, a to po přijetí těchto stanov 
prostřednictvím dopisu vyjadřujícího 
souhlas.

b) vedoucí a přidružení členové, kteří jsou 
uvedeni v příloze II tohoto nařízení, a 
klíčoví partneři vybraní v souladu s čl. 4 
odst. 2, a to po přijetí těchto stanov 
prostřednictvím jednání orgánu 
pověřeného jeho správou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínky, že přispívá na financování 
uvedené v článku 15 pro dosažení cílů 
společného podniku Clean Sky 2 
uvedených v článku 2 tohoto nařízení a 
přijme stanovy společného podniku Clean 
Sky 2, může každý právní subjekt usazený 
v členském státě nebo v zemi přidružené 
k rámcovému programu Horizont 2020 
požádat o členství ve společném podniku 
Clean Sky 2 jako klíčový partner v souladu 
s odstavcem 2.

1. Za podmínky, že přispívá na financování 
uvedené v článku 15 pro dosažení cílů 
společného podniku Clean Sky 2 
uvedených v článku 2 tohoto nařízení a 
přijme stanovy společného podniku Clean 
Sky 2, může každý právní subjekt usazený 
v členském státě nebo v zemi přidružené 
k rámcovému programu Horizont 2020 
požádat o členství ve společném podniku 
Clean Sky 2 jako vedoucí, společník nebo 
klíčový partner v souladu s odstavcem 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Klíčoví partneři společného podniku 
Clean Sky 2 a jejich příslušné přidružené 
subjekty se vybírají prostřednictvím 
otevřené, nediskriminační a konkurenční 
výzvy a na základě nezávislého posouzení.
Výzvy se řídí potřebou klíčových 
schopností pro provádění programu.
Zveřejní se na webových stránkách 
programu Clean Sky a oznamují se 
prostřednictvím skupiny zástupců států 
a dalšími cestami s cílem zajistit co nejširší 
účast.

2. Společníci, partneři nebo klíčoví 
partneři společného podniku Clean Sky 2 
se vybírají prostřednictvím otevřené, 
nediskriminační a konkurenční výzvy a na 
základě nezávislého posouzení. Výzvy se 
řídí potřebou klíčových schopností pro 
provádění programu. Zveřejní se na 
webových stránkách programu Clean Sky a 
oznamují se prostřednictvím skupiny 
zástupců států a dalšími cestami s cílem 
zajistit co nejširší účast. Zdůvodnění a 
výsledky posouzení se zveřejní na 
webových stránkách společného podniku 
Clean Sky.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoliv člen může své členství ve 
společném podniku Clean Sky 2 ukončit. 
Ukončení se stává účinným a 
neodvolatelným šest měsíců po jeho 
oznámení ostatním členům. Od té doby je 
bývalý člen zproštěn veškerých závazků 
kromě těch, které společný podnik Clean 
Sky 2 schválil nebo které mu vznikly před 
ukončením členství.

3. Kterýkoliv člen může své členství ve 
společném podniku Clean Sky 2 ukončit. 
Ukončení se stává účinným a 
neodvolatelným šest měsíců po jeho 
oznámení ostatním členům. Od té doby je 
bývalý člen zproštěn veškerých závazků 
kromě těch, které společný podnik Clean 
Sky 2 schválil nebo které mu vznikly před 
ukončením členství. V případě odstoupení 
je mezi členem, který odstupuje, a 
společným podnikem Clean Sky 2 zřízen 
účet pro vypořádání finančních závazků.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 101
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členství ve společném podniku Clean 
Sky 2 nemůže být převedeno na třetí stranu 
bez předchozího souhlasu správní rady.

4. Členství ve společném podniku Clean 
Sky 2 nemůže být převedeno na třetí stranu 
bez předchozího souhlasu správní rady. O 
tomto souhlasu je informována Komise, 
která má právo proti němu podat námitku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) tří zástupců vědeckého výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složení správní rady zajistí výrazné 
zastoupení malých a středních podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zástupce Komise má 50 % hlasovacích 
práv. Hlas Komise je nedělitelný. Všichni 
ostatní zástupci mají stejný počet hlasů.
Zástupci vyvíjejí maximální úsilí pro 
dosažení shody. Pokud není dosaženo 
shody, správní rada rozhoduje většinou 
alespoň 75 % všech hlasů, včetně hlasů 
těch členů rady, kteří nejsou přítomni.

1. Každý jednotlivý člen správní rady má 
jeden rovnocenný hlas.

Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou 
většinou všech způsobilých hlasů. Správní 
rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou, 
nelze-li rozhodnutí dosáhnout na základě 
konsensu. Mezi způsobilé hlasy patří 
hlasy všech členů rady, i těch, kteří nejsou 
přítomni.

Komise má právo veta.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla týkající se správní rady společného podniku Clean Sky 1 fungovala dobře a 
zajišťovala účelné rozhodování společného podniku. Měla by proto být zachována.

Pozměňovací návrh 105
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 8 – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jmenuje a odvolává výkonného ředitele, 
prodlužuje jeho funkční období, udílí mu 
obecné pokyny a sleduje jeho výkonnost;

netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 8 – bod 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) na základě veřejného výběrového 
řízení jmenuje nezávislého auditora, který 
bude pověřen předložením stanoviska 
podle čl. 60 odst. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí po otevřeném a transparentním 

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí po otevřeném a transparentním 
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výběrovém řízení. Komise zapojí podle 
potřeby do výběrového řízení zástupce 
ostatních členů společného podniku Clean 
Sky 2.

výběrovém řízení. Komise zapojí podle 
potřeby do výběrového řízení zástupce 
ostatních členů společného podniku Clean 
Sky 2. Evropský parlament má právo 
vznést námitku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Komise, 
podle potřeby se zapojením soukromých 
členů.

netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel nezávisle provádí 
zejména tyto úkoly:

4. Výkonný ředitel provádí zejména tyto 
úkoly:

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 4 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předkládá správní radě ke schválení 
roční účetní závěrku;

c) vypracovává roční účetní závěrku a 
předkládá ji správní radě ke schválení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 4 – písm. v a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) pořádá veřejné výběrové řízení, na 
jehož základě řídicí výbor jmenuje 
nezávislého auditora, který bude pověřen 
předložením stanoviska podle čl. 60 odst. 
5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řídí výzvy v souladu s pracovním 
plánem a správu dohod nebo rozhodnutí, 
včetně jejich koordinace,

b) řídí výzvy, což zahrnuje i posuzování 
panelem nezávislých odborníků, v souladu 
s pracovním plánem a správu dohod nebo 
rozhodnutí, včetně jejich koordinace,

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 5 – písm. d a (nové)

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 podávání návrhů, včetně napojení 
na systém národních kontaktních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) SAT IADP,

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zástupce každého klíčového partnera 
ITD nebo IADP,

b) zástupce každého klíčového partnera 
ITD nebo IADP. Účastnit se mohou 
rovněž zástupci vedoucích jiných ITD 
nebo IADP, pokud se tak rozhodnou,

Or. en

Odůvodnění

Vedoucím jiných ITD a IADP musí být umožněna účast v jakémkoli řídicím výboru.
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Pozměňovací návrh 117
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
…/2013 [rámcového programu Horizont 
2020] by se jeho složení mělo snažit 
dosáhnout rovného zastoupení žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý řídicí výbor přijme svůj jednací řád 
založený na vzoru společném pro všechny 
řídicí výbory.

Každý řídicí výbor přijme a zveřejní svůj 
jednací řád založený na vzoru společném 
pro všechny řídicí výbory.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše 12 členů.
Ze svých členů zvolí předsedu.

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše 28 členů, 
jeden z každého členského státu, 
jmenovaných na dobu dvou let s možností 
prodloužení. Výbor si ze svých členů volí
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předsedu na dobu jednoho roku.
V souladu s článkem 16 rámcového 
programu Horizont 2020 by jeho složení 
mělo splňovat zásadu rovného zastoupení 
žen a mužů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tito členové odrážejí vyvážené 
zastoupení celosvětově uznávaných 
odborníků z akademické sféry, průmyslu a 
regulačních orgánů. Členové vědeckého 
výboru společně disponují potřebnými 
vědeckými kompetencemi a odbornými 
znalostmi pokrývajícími odbornou oblast, 
které jsou třeba pro poskytování 
doporučení na vědeckém základě 
společnému podniku Clean Sky 2.

2. Tito členové odrážejí vyvážené 
zastoupení celosvětově uznávaných 
odborníků z akademické sféry, průmyslu a 
regulačních orgánů. Členové vědeckého 
výboru společně disponují potřebnými 
vědeckými kompetencemi a odbornými 
znalostmi pokrývajícími odbornou oblast, 
které jsou třeba pro poskytování 
doporučení na vědeckém základě 
společnému podniku Clean Sky 2.
V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
…/2013 [rámcového programu Horizont 
2020] by se jeho složení mělo snažit 
dosáhnout rovného zastoupení žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tito členové odrážejí vyvážené 2. Tito členové odrážejí vyvážené 
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zastoupení celosvětově uznávaných 
odborníků z akademické sféry, průmyslu a 
regulačních orgánů. Členové vědeckého 
výboru společně disponují potřebnými 
vědeckými kompetencemi a odbornými 
znalostmi pokrývajícími odbornou oblast, 
které jsou třeba pro poskytování 
doporučení na vědeckém základě 
společnému podniku Clean Sky 2.

zastoupení celosvětově uznávaných 
odborníků z akademické sféry, občanské 
společnosti a regulačních orgánů. Členové 
vědeckého výboru společně disponují 
potřebnými vědeckými kompetencemi a 
odbornými znalostmi pokrývajícími 
odbornou oblast, které jsou třeba pro 
poskytování doporučení na vědeckém 
základě společnému podniku Clean Sky 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada stanoví kritéria pro složení 
vědeckého výboru a postup výběru jeho 
členů a členy jmenuje. Správní rada zváží 
případné kandidáty navrhované skupinou 
zástupců států.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 4 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) poskytuje poradenství ohledně 
strategického zaměření a provozu 
společného podniku Clean Sky 2,

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vědecký výbor zasedá nejméně jednou
ročně. Zasedání svolává jeho předseda.

5. Vědecký výbor zasedá nejméně dvakrát
ročně. Zasedání svolává jeho předseda.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vědecký výbor dostává pravidelně 
informace zejména o účasti na nepřímých 
akcích financovaných společným 
podnikem Clean Sky 2, o výsledku každé 
výzvy a provádění projektů, součinnosti s 
jinými příslušnými programy Unie, 
provádění rozpočtu Clean Sky 2 a o šíření 
a využívání výsledků výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vědecký výbor přijme svůj jednací řád. 7. Vědecký výbor přijme svůj jednací řád a 
jmenuje tři zástupce do správní rady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vědecký výbor přijme svůj jednací řád. 7. Vědecký výbor přijme a zveřejní svůj 
jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vazby s rámcovým programem 
Horizont 2020,

c) soulad s rámcovým programem 
Horizont 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vhodnost zahrnutí dané výzkumné 
priority, jíž se zabývá společný podnik 
Clean Sky 2, do pravidelných výzev 
rámcového programu Horizont 2020 
s cílem vytvořit nové synergie s činnostmi 
strategického významu v oblasti výzkumu 
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a inovací,

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) výsledek a plánování výzev k podávání 
návrhů a nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Skupina zástupců států přijme svůj 
jednací řád.

6. Skupina zástupců států přijme a zveřejní
svůj jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 16 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 40 % celkového financování Unie se 
přidělí vedoucím a jejich zúčastněným 
přidruženým subjektům,

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné finanční prostředky EU, jsou všechny rozdělovány na 
základě otevřené a konkurenční výzvy k podávání návrhů. Žádný konkrétní subjekt nedostane 
žádné finanční prostředky předem.

Pozměňovací návrh 133
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 16 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 30 % celkového financování Unie se 
přidělí klíčovým partnerům a jejich 
zúčastněným přidruženým subjektům,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné finanční prostředky EU, jsou všechny rozdělovány na 
základě otevřené a konkurenční výzvy k podávání návrhů. Žádný konkrétní subjekt nedostane 
žádné finanční prostředky předem.

Pozměňovací návrh 134
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 16 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejméně 30 % celkového financování 
Unie se přidělí na základě konkurenčních 
výzev k předkládání návrhů a výzev 
k předkládání nabídek. Zvláštní pozornost 
se věnuje zajištění náležité účasti malých a 
středních podniků.

c) 100 % celkového financování Unie se 
přidělí na základě konkurenčních výzev 
k předkládání návrhů a výzev 
k předkládání nabídek. Zvláštní pozornost 
se věnuje zajištění náležité účasti malých a 
středních podniků.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné finanční prostředky EU, jsou všechny rozdělovány na 
základě otevřené a konkurenční výzvy k podávání návrhů. Žádný konkrétní subjekt nedostane 
žádné finanční prostředky předem.

Pozměňovací návrh 135
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 16 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylka od čl. 8 odst. 3 nařízení č. 
…/2013 [pravidla pro účast v programu 
Horizont 2020] umožňující, aby jediný 
právní subjekt byl příjemcem grantu, musí 
být výjimečná a řádně odůvodněná.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by všechny výzvy k podávání návrhů umožňovaly, aby příjemcem finančních 
prostředků byl jediný subjekt, nikoli tři, jako v programu Horizont 2020, změnilo by to v 
podstatě program Clean Sky na program zadávání veřejných zakázek pro letecký průmysl, což 
by nemělo být účelem využití veřejných prostředků programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 136
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 18 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud člen společného podniku Clean 
Sky 2 neplní své závazky týkající se 
dohodnutého finančního příspěvku, 
výkonný ředitel tuto skutečnost zapíše a 
stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí být 
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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. Každý člen, který neplní své 
povinnosti, může být řídicím výborem 
v první fázi a poté, co byl vyslechnut a byl 
mu navržen postup nápravy, zbaven svého 
hlasovacího práva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik Clean Sky 2 podává 
Komisi každoročně zprávy v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

3. Společný podnik Clean Sky 2 podává 
Komisi a rozpočtovým orgánům
každoročně zprávy.

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 138
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetní závěrku společného podniku 4. Účetní závěrku společného podniku 
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Clean Sky 2 přezkoumává nezávislý 
auditor podle čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

Clean Sky 2 přezkoumává Účetní dvůr 
v rámci postupu udělování absolutoria.
Účetní dvůr bere ve své činnosti v úvahu 
činnost nezávislého auditora, který bude 
pověřen předložením výroku stanoveného 
v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropského parlamentu a Rady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetní závěrku společného podniku 
Clean Sky 2 přezkoumává nezávislý 
auditor podle čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetní závěrku společného podniku 
Clean Sky 2 přezkoumává Účetní dvůr.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetní závěrku společného podniku 
Clean Sky 2 přezkoumává nezávislý 
auditor podle čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetní závěrku společného podniku 
Clean Sky 2 přezkoumává Účetní dvůr 
v souladu s článkem 287 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Účetní dvůr vypracuje zvláštní výroční 
zprávu o společném podniku Clean Sky 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní závěrka společného podniku 
Clean Sky 2 nepodléhá přezkoumání 
Účetním dvorem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní závěrka společného podniku 
Clean Sky 2 nepodléhá přezkoumání 
Účetním dvorem.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní závěrka společného podniku 
Clean Sky 2 nepodléhá přezkoumání 
Účetním dvorem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 23 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společný podnik Clean Sky 2, jeho 
orgány a zaměstnanci se při výkonu svých 
činností vyhýbají jakémukoli střetu zájmů.

1. Společný podnik Clean Sky 2, jeho 
orgány a zaměstnanci se při výkonu svých 
činností vyhýbají jakémukoli střetu zájmů.
Zveřejní se zejména zájmy podle čl. 16
odst. 4a tohoto nařízení.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 4a novému.)

Pozměňovací návrh 146
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 23 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada může přijmout pravidla 
k zamezení a zvládání střetů zájmů 
vztahující se na jeho členy, orgány a 
zaměstnance. V těchto pravidlech se zajistí, 
aby nedocházelo ke střetu zájmů zástupců 
členů, kteří jsou členy správní rady.

2. Správní rada může přijmout pravidla 
k zamezení a zvládání střetů zájmů 
vztahující se na jeho členy, orgány a 
zaměstnance. V těchto pravidlech se zajistí, 
aby nedocházelo ke střetu zájmů zástupců 
členů, kteří jsou členy správní rady.
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Zveřejní se zejména zájmy podle čl. 16 
odst. 4a tohoto nařízení.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 4a novému.)

Pozměňovací návrh 147
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 23 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada může přijmout pravidla 
k zamezení a zvládání střetů zájmů 
vztahující se na jeho členy, orgány a 
zaměstnance. V těchto pravidlech se zajistí, 
aby nedocházelo ke střetu zájmů zástupců 
členů, kteří jsou členy správní rady.

2. Správní rada přijme pravidla k zamezení 
a zvládání střetů zájmů vztahující se na 
jeho členy, orgány a zaměstnance. V těchto 
pravidlech se zajistí, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů zástupců členů, kteří jsou 
členy správní rady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 24 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Likvidace společného podniku Clean 
Sky 2 se provede na konci období určeného 
v článku 1 tohoto nařízení.

1. Likvidace společného podniku Clean 
Sky 2 se provede na konci období určeného 
v článku 1 tohoto nařízení nebo dříve, 
pokud nejsou plněny cíle podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 24 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při likvidaci společného podniku Clean 
Sky 2 se jeho aktiva použijí na krytí jeho 
závazků a výdajů souvisejících s jeho 
likvidací. Veškeré přebytky se při likvidaci 
rozdělí mezi členy v době likvidace 
v poměru k výši jejich finančních 
příspěvků do společného podniku Clean 
Sky 2. Veškeré takové přebytky, které 
obdrží Unie, se vrátí do rozpočtu Unie.

4. Při likvidaci společného podniku Clean 
Sky 2 se jeho aktiva použijí na krytí jeho 
závazků a výdajů souvisejících s jeho 
likvidací. Veškeré přebytky se při likvidaci 
rozdělí mezi členy v době likvidace 
v poměru k výši jejich finančních 
příspěvků do společného podniku Clean 
Sky 2. Veškeré takové přebytky, které 
obdrží Unie, se vrátí do zvláštního 
programu k provedení rámcového 
programu Horizont 2020 v rámci rozpočtu 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 3 – tabulka – řádek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro hodnocení technologií 1 %
výše uvedených hodnot pro IADP/ ITD

Nástroj pro hodnocení technologií 5 %
výše uvedených hodnot pro IADP/ ITD

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 3 – tabulka – řádek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezová činnost Ekodesign 2 % výše Průřezová činnost Ekodesign 15 % výše 
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uvedených hodnot pro IADP/ ITD uvedených hodnot pro IADP/ ITD

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Příloha 3 – tabulka

Znění navržené Komisí

100 %
IADP

Velká letadla pro přepravu osob 32 %
Regionální letadla 6 %

Rotorová letadla 12 %
ITD

Draky letadel 19 %
Motory 17 %

Systémy 14 %
Průřezové činnosti

Nástroj pro hodnocení technologií 1 % výše uvedených hodnot pro IADP/ 
ITD

Průřezová činnost Ekodesign 2 % výše uvedených hodnot pro IADP/ 
ITD

Průřezová činnost Malá dopravní letadla 3 % výše uvedených hodnot pro IADP/ 
ITD

Pozměňovací návrh

100 %
IADP

Velká letadla pro přepravu osob 32 %
Regionální letadla 6 %

Rotorová letadla 12 %
ITD
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Draky letadel 19 %
Motory 17 %

Systémy 14 %
Průřezové činnosti

Nástroj pro hodnocení technologií 1 % výše uvedených hodnot pro IADP/ 
ITD vyjma hodnoty SAT IADP

Průřezová činnost Ekodesign 2 % výše uvedených hodnot pro IADP/ 
ITD vyjma hodnoty SAT IADP

SAT 5 % výše uvedených hodnot pro IADP/ 
ITD

Or. en


