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Pozmeňujúci návrh 28
Jean-Pierre Audy

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh 
Komisie;

1. vyzdvihuje zmenený návrh Komisie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Jean-Pierre Audy

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 4

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak 
má v úmysle podstatne zmeniť návrh 
Komisie;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak 
má v úmysle podstatne zmeniť zmenený 
návrh Komisie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020)11, má za cieľ dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie spojením 
rámcového programu Horizont 2020 
a finančných prostriedkov súkromného 
sektora do verejno-súkromného partnerstva 
v kľúčových oblastiach, kde výskum 

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/201311 [o rámcovom 
programe Horizont 2020] má za cieľ 
dosiahnuť väčší vplyv na výskum 
a inovácie spojením finančných 
prostriedkov rámcového programu 
Horizont 2020 a finančných prostriedkov 
súkromného sektora do verejno-
súkromného partnerstva v kľúčových 
oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 
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a inovácie môžu prispieť k širším cieľom 
Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti 
a pomôcť prekonávať spoločenské výzvy. 
Zapojenie Únie do tohto partnerstva môže 
mať formu finančného príspevku 
do spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa 
konkurencieschopnosti, účinnejšie 
využívať súkromné investície a pomôcť 
prekonávať spoločenské výzvy. Tieto 
partnerstvá by mali byť založené na 
dlhodobých záväzkoch, zodpovedné 
za plnenie ich cieľov a v súlade so 
strategickými cieľmi Únie týkajúcimi sa 
výskumu, vývoja a inovácií. Tieto 
partnerstvá by mali byť spravované a mali 
by fungovať otvoreným, transparentným, 
účinným a efektívnym spôsobom, a mali 
by poskytovať rovnaké príležitosti všetkým 
zúčastneným stranám, ktoré aktívne 
pôsobia v špecifických oblastiach týchto 
partnerstiev. Zapojenie Únie do týchto 
partnerstiev môže mať formu finančných 
príspevkov do spoločných podnikov 
zriadených na základe článku 187 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ … [H2020 RP]. 11 Ú. v. EÚ … [H2020 RP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020)11, má za cieľ dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie spojením 
rámcového programu Horizont 2020 
a finančných prostriedkov súkromného 
sektora do verejno-súkromného partnerstva 
v kľúčových oblastiach, kde výskum 
a inovácie môžu prispieť k širším cieľom 

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020)11, má za cieľ dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie spojením 
rámcového programu Horizont 2020 
a finančných prostriedkov súkromného 
sektora do verejno-súkromného partnerstva 
v kľúčových oblastiach, kde výskum 
a inovácie môžu prispieť k širším cieľom 
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Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti 
a pomôcť prekonávať spoločenské výzvy. 
Zapojenie Únie do tohto partnerstva môže 
mať formu finančného príspevku
do spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti, 
účinnejšie využívať súkromné investície
a pomôcť prekonávať spoločenské výzvy. 
Tieto partnerstvá by sa mali zakladať 
na dlhodobom záväzku vrátane 
vyváženého príspevku všetkých partnerov, 
niesť zodpovednosť za plnenie svojich 
cieľov a byť v súlade so strategickými 
cieľmi Únie týkajúcimi sa výskumu, 
vývoja a inovácií. Riadenie a fungovanie 
týchto partnerstiev by malo byť otvorené, 
transparentné, účinné a efektívne 
a širokému spektru zainteresovaných 
strán činných v konkrétnych oblastiach 
ponúkať príležitosť zúčastniť sa. 
Zapojenie Únie do týchto partnerstiev
môže mať formu finančných príspevkov
do spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ … [H2020 RP]. 11 Ú. v. EÚ … [H2020 RP].

Or. en

(Pozri článok 19 nariadenia o programe Horizont 2020.)

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležité zásady, ktoré boli odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o spoločné technologické iniciatívy a ich očakávané 
výsledky.

Pozmeňujúci návrh 32
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. 
[…]/2013/ z […] 2013, ktorým sa 
stanovuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 

(5) V súlade s nariadením (EÚ) č. …/2013 
[o rámcovom programe Horizont 2020] 
a s rozhodnutím Rady (EÚ) č. […]/2013/ 
z […] 2013, ktorým sa stanovuje 



PE524.727v01-00 6/69 AM\1011987SK.doc

SK

(2014 – 2020)12, mala by sa poskytnúť 
ďalšia podpora spoločným podnikom 
vytvoreným na základe rozhodnutia 
č. 1982/2006/ES za podmienok uvedených 
v rozhodnutí (EÚ) č. […]/2013.

špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)12, 
mala by sa poskytnúť ďalšia podpora 
spoločným podnikom vytvoreným na 
základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok uvedených v rozhodnutí (EÚ) 
č. […]/2013.

__________________ __________________
12 Ú. v. EÚ … [ŠP H2020]. 12 Ú. v. EÚ … [ŠP H2020].

Or. en

Odôvodnenie

Okrem odkazu na osobitný program by sa mal doplniť odkaz aj na rámcový program, ktorý je 
dôležitým prvkom na preukázanie súladu s článkom 19 rámcového programu a so zásadami, 
ktoré sú v ňom stanovené.

Pozmeňujúci návrh 33
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. 
[…]/2013/ z […] 2013, ktorým sa 
stanovuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 
(2014 – 2020)12, mala by sa poskytnúť 
ďalšia podpora spoločným podnikom 
vytvoreným na základe rozhodnutia 
č. 1982/2006/ES za podmienok uvedených 
v rozhodnutí (EÚ) č. […]/2013.

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. […]/2013/ z […] 2013, ktorým sa 
stanovuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 
(2014 – 2020)12, sa môže poskytnúť ďalšia 
podpora spoločným podnikom vytvoreným 
na základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok uvedených v rozhodnutí (EÚ) 
č. […]/2013.

__________________ __________________
12 Ú. v. EÚ … [ŠP H2020]. 12 Ú. v. EÚ … [ŠP H2020].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Ich príspevky by sa mali vzťahovať aj 
na ďalšie činnosti vykonávané členmi 
okrem Únie alebo ich pridruženými 
subjektmi uvedené v pláne dodatočných 
činností. Aby sa získal náležitý prehľad 
o pákovom efekte, mali by tieto dodatočné 
činnosti predstavovať príspevok k širšej 
spoločnej technologickej iniciatíve 
v oblasti palivových článkov a vodíka.

(11) Ich príspevky vzťahujúce sa aj na 
ďalšie činnosti vykonávané členmi okrem 
Únie alebo ich pridruženými subjektmi 
uvedené v pláne dodatočných činností.
Tieto príspevky podporujú širšie ciele 
spoločnej technologickej iniciatívy pre 
palivové články a vodík, ale nemali by sa 
počítať priamo ako nepeňažné príspevky 
na podnik.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Ich príspevky by sa mali vzťahovať aj 
na ďalšie činnosti vykonávané členmi 
okrem Únie alebo ich pridruženými 
subjektmi uvedené v pláne dodatočných 
činností. Aby sa získal náležitý prehľad 
o pákovom efekte, mali by tieto dodatočné 
činnosti predstavovať príspevok k širšej 
spoločnej technologickej iniciatíve 
v oblasti palivových článkov a vodíka.

(11) Ich príspevky by sa mali vzťahovať aj 
na ďalšie činnosti vykonávané členmi 
okrem Únie alebo ich pridruženými 
subjektmi uvedené v pláne dodatočných 
činností a predložené vo výročnej správe;
aby sa získal náležitý prehľad o pákovom 
efekte, mali by tieto dodatočné činnosti 
predstavovať príspevok k širšej spoločnej 
technologickej iniciatíve v oblasti 
palivových článkov a vodíka.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 4 ods. 4.)
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Pozmeňujúci návrh 36
Jan Březina

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Účastníkom alebo koordinátorom 
vybratých projektov sa môže stať každá 
oprávnená inštitúcia. Podľa osobitných 
politických požiadaviek alebo povahy 
a cieľov konkrétneho opatrenia 
uvedeného v pracovnom pláne sa môže 
vyžadovať, aby bol koordinátor 
zakladajúcim subjektom iného člena ako 
Únia v súlade s nariadením (EÚ) 
č. …/2013 [pravidlá účasti v programe 
Horizont 2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Finančný príspevok Únie by sa mal 
riadiť v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia a príslušnými 
pravidlami nepriameho riadenia 
stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 a delegovanom nariadení 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 
z 29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/201218.

(15) Finančný príspevok Únie by sa mal 
riadiť v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia a príslušnými 
pravidlami nepriameho riadenia 
stanovenými v článku 60 ods. 1 
a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 
č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 
o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/201218.

__________________ __________________
18 Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1. 18 Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vnútorný audítor Komisie by mal 
vykonávať voči spoločnému podniku pre 
palivové články a vodík 2 rovnaké 
právomoci ako voči Komisii.

(18) Vnútorný audítor Komisie by mal 
vykonávať voči spoločnému podniku pre 
palivové články a vodík 2 rovnaké 
právomoci ako voči Komisii. Rovnaký 
postup by sa mal uplatňovať aj na 
Európsky dvor audítorov a Európsky 
parlament.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
Dvor audítorov preskúmava účty všetkých 
príjmov a výdavkov všetkých orgánov 
alebo úradov alebo agentúr zriadených 
Úniou, pokiaľ to nevylučuje ich príslušný 
ustanovujúci akt. V súlade s článkom 60 
ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 účty orgánov zriadených podľa 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 preskúmava nezávislý 
audítorský subjekt, ktorý poskytuje 
stanovisko okrem iného k vierohodnosti 
vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií. Zamedzenie 
duplicite preskúmania účtov je dôvodom 
na to, aby účty spoločného podniku 2 pre 
palivové články a vodík nepodliehali 

vypúšťa sa
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preskúmaniu Dvora audítorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Bez toho, aby bolo dotknuté 
priebežné hodnotenie uvedené v článku 
11, a v súlade s článkom 26 nariadenia 
(EÚ) č. …/2013 [o rámcovom programe 
Horizont 2020] by spoločné technologické 
iniciatívy mali ako osobitný nástroj 
financovania v rámci programu Horizont 
2020 podliehať dôkladnému priebežnému 
hodnoteniu, ktoré by malo zahŕňať okrem 
iného analýzu ich otvorenosti, 
transparentnosti a účinnosti.

Or. en

(Pozri článok 26 nariadenia o programe Horizont 2020.)

Odôvodnenie

Tento odkaz je potrebný na zohľadnenie konečného výsledku rokovaní o programe Horizont 
2020. Odráža ďalší dôležitý aspekt, ktorý Parlament zahrnul do článku 26 nariadenia 
o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 41
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
Dvor audítorov preskúmava účty všetkých 

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
Dvor audítorov preskúmava účty všetkých 
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príjmov a výdavkov všetkých orgánov 
alebo úradov alebo agentúr zriadených 
Úniou, pokiaľ to nevylučuje ich príslušný 
ustanovujúci akt. V súlade s článkom 60 
ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 účty orgánov zriadených podľa 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 preskúmava nezávislý audítorský 
subjekt, ktorý poskytuje stanovisko okrem 
iného k vierohodnosti vedenia účtov 
a zákonnosti a správnosti príslušných 
operácií. Zamedzenie duplicite 
preskúmania účtov je dôvodom na to, aby 
účty spoločného podniku 2 pre palivové 
články a vodík nepodliehali preskúmaniu 
Dvora audítorov.

príjmov a výdavkov všetkých orgánov 
alebo úradov alebo agentúr zriadených 
Úniou, pokiaľ to nevylučuje ich príslušný 
ustanovujúci akt. V súlade s článkom 60 
ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 účty orgánov zriadených podľa 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 preskúmava nezávislý 
audítorský subjekt, ktorý poskytuje 
stanovisko okrem iného k vierohodnosti 
vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií. Bez ohľadu na 
uvedené stanovisko, ktoré nie je auditom, 
by účty spoločného podniku 2 pre palivové 
články a vodík mali podliehať
preskúmaniu Dvora audítorov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spoločný podnik pre palivové články 
a vodík bol zriadený na obdobie 
do 31. decembra 2017. Spoločný podnik 
pre palivové články a vodík 2 by mal 
pokračovať v poskytovaní podpory pre 
program výskumu palivových článkov 
a vodíka zvýšením rozsahu činností na 
základe upraveného súboru pravidiel. 
Prechod od spoločného podniku pre 
palivové články a vodík na spoločný 
podnik pre palivové články a vodík 2 by 
mal byť uvedený do súladu 
a synchronizovaný s prechodom 
od siedmeho rámcového programu na 
rámcový program Horizont 2020, aby sa 
zabezpečilo optimálne využívanie 
finančných prostriedkov dostupných pre 

(21) Spoločný podnik pre palivové články 
a vodík bol zriadený na obdobie 
do 31. decembra 2017. Spoločný podnik 
pre palivové články a vodík 2 by mal 
pokračovať v poskytovaní podpory pre 
program výskumu palivových článkov 
a vodíka na vykonávanie zostávajúcich 
činností uvedených v programe výskumu 
palivových článkov a vodíka v zmysle 
pravidiel spoločného podniku pre palivové 
články a vodík. Prechod od spoločného 
podniku pre palivové články a vodík na 
spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2 by mal byť uvedený do súladu 
a synchronizovaný s prechodom 
od siedmeho rámcového programu na 
rámcový program Horizont 2020, aby sa 
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výskum. V záujme právnej istoty a jasnosti 
by sa preto nariadenie Rady (ES) č. 
521/2008 malo zrušiť a mali by sa stanoviť 
prechodné ustanovenia,

zabezpečilo optimálne využívanie 
finančných prostriedkov dostupných pre 
výskum. V záujme právnej istoty a jasnosti 
by sa preto nariadenie Rady (ES) 
č. 521/2008 malo zrušiť a mali by sa 
stanoviť prechodné ustanovenia,

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 iba vykonáva 
zvyšné činnosti, ktoré boli pôvodne naplánované do roka 2017 v rámci výskumného programu 
pre palivové články a vodík. Tieto zostávajúce činnosti by sa mali vykonať podľa doterajšieho 
súboru pravidiel programu pre palivové články a vodík, zatiaľ čo činnosti programu pre 
palivové články a vodík 2 by sa mali vykonávať podľa nového súboru pravidiel. Hoci už aj tak 
je to dosť nezrozumiteľné, v rokoch 2014 – 2017 by nemalo dôjsť k žiadnym zmenám ani 
prelínaniu týchto dvoch súborov pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 43
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Vzhľadom na celkový cieľ 
programu Horizont 2020 dosiahnuť 
väčšie zjednodušenie a harmonizáciu 
v oblasti financovania výskumu a inovácií 
na európskej úrovni by sa trvanie verejno-
súkromných partnerstiev financovaných 
v rámci programu Horizont 2020 malo 
zladiť s trvaním rámcového programu, 
aby nedošlo k súbežnému uplatňovaniu 
dvoch odlišných súborov pravidiel, čo by 
v budúcnosti mohlo spôsobiť ďalšie 
administratívne zaťaženie účastníkov 
a orgánov Únie,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Vzhľadom na celkový cieľ 
programu Horizont 2020 dosiahnuť 
väčšie zjednodušenie a harmonizáciu 
v oblasti financovania spoločných 
podnikov európskeho výskumu a inovácií 
by sa malo predísť uplatňovaniu dvoch 
odlišných súborov pravidiel v rámci 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) Vzhľadom na význam základného 
výskumu v oblasti vytvárania prelomových 
myšlienok, ktoré umožňujú ďalšie 
inovácie, vyzýva na navrhnutie 
spoločných projektov výskumu a vývoja 
v oblasti palivových článkov a vodíka 
v rámci programu Horizont 2020 popri 
činnostiach spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 a súbežne 
s nimi, najmä čo sa týka výskumu na 
úrovniach technologickej pripravenosti 
1 až 4,

Or. en

Odôvodnenie

Podľa nariadenia o programe Horizont 2020 by sa činnosti výskumu a vývoja pokryté 
spoločnými technologickými iniciatívami mali zahrnúť aj do pravidelných výziev na 
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predkladanie návrhov v rámci pracovných programov Horizont 2020. V prípade spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 spravodajca odporúča vykonávanie spoločného 
výskumu súbežne s činnosťami spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 na nižších 
úrovniach technologickej pripravenosti, aby sa do leteckého výskumu financovaného z EÚ 
zapojilo viac univerzít a MSP s cieľom zabezpečiť správnu rovnováhu medzi nižšími a vyššími 
úrovňami technologickej pripravenosti, vytvoriť konkurencieschopné výskumné prostredie 
a podporiť ďalšie inovácie.

Pozmeňujúci návrh 46
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) S cieľom pomôcť prekonať rozdiely 
v oblasti výskumu a inovácií v Európe by 
sa mala v rámci štrukturálnych fondov 
rozvíjať komplementarita a úzke synergie. 
Podľa možnosti sa bude podporovať 
interoperabilita medzi týmito dvoma 
nástrojmi. Podporuje sa kumulatívne 
alebo kombinované financovanie. V tejto 
súvislosti sa opatrenia zameriavajú na 
úplné využívanie potenciálu európskych 
talentov, čím sa optimalizuje ekonomický 
a sociálny vplyv výskumu a inovácií, 
pričom tieto opatrenia sú jasné, aj keď 
doplnkové, čo sa týka politík a opatrení 
fondov politiky súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21c) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré 
podporia účasť MSP, univerzít 
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a výskumných stredísk. V tejto súvislosti 
by sa mali identifikovať a odstraňovať 
bariéry brániace zapojeniu nových 
účastníkov do programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21c) S náležitým ohľadom na plánované 
synergie medzi programom Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi, ako aj medzi 
príslušnými vnútroštátnymi 
a regionálnymi programami financovania 
výskumu a vývoja, by sa regióny v celej 
Únii mali nabádať, aby iniciatívne 
prispievali k činnostiam spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2, 
napr. podporou finančne relevantných 
výskumných infraštruktúr, prípravou 
ponúk, využívaním výsledkov výskumu 
alebo sieťových činností príslušných 
subjektov s cieľom posilniť regionálny 
dosah činností spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 a ich potenciál 
vytvárať pracovné miesta a podnecovať 
rast na regionálnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament úspešne pretlačil do rámcového nariadenia o programe Horizont 2020 
nový článok, v ktorom sa výslovne požadujú lepšie synergie medzi programom Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi. V tejto súvislosti by spoločné technologické iniciatívy nemali byť 
žiadnou výnimkou. Regióny by sa mali nabádať, aby prispievali k príslušným činnostiam 
vzhľadom na ich veľký potenciál v oblasti posilnenia regionálnych zoskupení.
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Pozmeňujúci návrh 49
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy v oblasti 
palivových článkov a vodíka sa zakladá 
spoločný podnik v zmysle článku 187 
zmluvy (ďalej len „spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2“) na obdobie 
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024.

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy v oblasti 
palivových článkov a vodíka sa zakladá 
spoločný podnik v zmysle článku 187 
zmluvy (ďalej len „spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2“) na obdobie 
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024
s financovaním do 31. decembra 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy v oblasti 
palivových článkov a vodíka sa zakladá 
spoločný podnik v zmysle článku 187 
zmluvy (ďalej len „spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2“) na obdobie 
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024.

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy v oblasti 
palivových článkov a vodíka sa zakladá 
spoločný podnik v zmysle článku 187 
zmluvy (ďalej len „spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2“) na obdobie 
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Súbežnosť dvoch generácií spoločných technologických iniciatív (s rozličnými členmi, 
pravidlami a rozpočtami) spôsobuje administratívne náklady, prehlbuje zložitosť 
financovania výskumu EÚ a znižuje transparentnosť skutočných ročných výdavkov. Časový 
rámec spoločných technologických iniciatív by sa preto mal zladiť s časovým rámcom 
programu Horizont 2020 a budúcich rámcových programov. Skrátenie časového rámca 
spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 tiež umožní tomuto spoločnému podniku 
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vyrovnať sa so zníženým rozpočtom bez nutnosti prehodnotiť plánované činnosti.

Pozmeňujúci návrh 51
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy v oblasti 
palivových článkov a vodíka sa zakladá 
spoločný podnik v zmysle článku 187 
zmluvy (ďalej len „spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2“) na obdobie 
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať k cieľom spoločnej 
technologickej iniciatívy pre palivové 
články a vodík rozvojom silného, 
udržateľného a celosvetovo 
konkurencieschopného sektora palivových 
článkov a vodíka v Únii.

b) prispievať k cieľom spoločnej 
technologickej iniciatívy pre palivové 
články a vodík rozvojom silného, 
udržateľného a celosvetovo 
konkurencieschopného sektora palivových 
článkov a vodíka, jeho rozširovania 
a budovania kapacít vo všetkých 
členských štátoch Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– znížiť výrobné náklady na systémy 
palivových článkov používaných 
v dopravných aplikáciách a súčasne 
predĺžiť ich životnosť na úroveň, na ktorej 
budú schopné konkurovať konvenčným 
technológiám,

– znížiť výrobné náklady na systémy 
palivových článkov používaných 
v ťažkých dopravných aplikáciách, ako 
napr. autobusy a lode a súčasne predĺžiť 
ich životnosť na úroveň, na ktorej budú 
schopné konkurovať konvenčným 
technológiám,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– do roku 2020 zvýšiť podiel výroby 
vodíka z obnoviteľných zdrojov energie 
na 70 %,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 2b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– urýchlene ukončiť všetku výrobu dusíka 
z fosílnych palív a jadrových zdrojov,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– dokázať v rozsiahlom meradle 
uskutočniteľnosť používania vodíka ako 
konkurencieschopného média na 
skladovanie energie v prípade elektrickej 
energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov 
energie.

– dokázať v rozsiahlom meradle a za 
predpokladu, že trhová hospodárska 
súťaž nie je zdeformovaná financovaním 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, uskutočniteľnosť používania 
vodíka na podporu začlenenia 
obnoviteľných zdrojov energie do 
energetických systémov, a to aj 
prostredníctvom jeho využívania ako 
konkurencieschopného média na 
skladovanie energie v prípade elektrickej 
energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov 
energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Projekty vykonávané v rámci 
spoločnej technologickej iniciatívy pre 
palivové články a vodík po otvorených 
výzvach na predkladanie návrhov môžu 
ako účastníka a koordinátora zahŕňať 
akúkoľvek oprávnenú inštitúciu.

Or. en

Odôvodnenie

Účasť (aj v úlohe koordinátora) by nemala byť obmedzená len na členov.
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Pozmeňujúci návrh 58
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Rozsah činností

1. S cieľom naplniť ciele uvedené 
v článku 2 sa môžu z výskumného 
programu pre palivové články a vodík 2
financovať rozvojové činnosti na úrovni 
technologickej pripravenosti 2 až 6.
2. Ak by výskumný program pre palivové 
články a vodík 2 mal zahŕňať inovačné 
činnosti na úrovni technologickej 
pripravenosti 7 až 8, sadzby financovania 
nepriamych akcií sa znížia v súlade 
s [článkom 22] pravidiel účasti.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto článku je objasniť rozsah činností spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, najmä s ohľadom na relevantné úrovne technologickej pripravenosti, ktoré zahŕňa 
príslušný výskumný program. V pravidlách účasti sa tiež vyzýva na väčšie zohľadňovanie 
úrovní technologickej pripravenosti pri určovaní miery financovania, čo sa v tomto článku 
uplatňuje na miery financovania nepriamych akcií.

Pozmeňujúci návrh 59
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (ďalej len 

Maximálny príspevok Únie vrátane 
príspevkov od členov Európskeho 
združenia voľného obchodu (ďalej len 
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„EZVO“) pre spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 700 miliónov EUR, ktorý 
pozostáva zo:

„EZVO“) pre spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 700 miliónov EUR, ktorý 
pozostáva zo:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (ďalej len 
„EZVO“) pre spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 700 miliónov EUR, ktorý 
pozostáva zo:

Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (ďalej len 
„EZVO“) pre spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 612,5 milióna EUR, ktorý 
pozostáva zo:

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zníženie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 o 12,5 % 
v dôsledku celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby 
nedošlo k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti 
zdravotníctva na jednej strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej 
strane. Rovnaké zníženie by sa malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. 
Zároveň navrhuje skrátiť časový rámec spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 
o štyri roky, čím by sa vytvoril priestor na vypracovanie nového rozpočtu v ďalšom VFR po 
roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 61
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (ďalej len 
„EZVO“) pre spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 700 miliónov EUR, ktorý 
pozostáva zo:

Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (ďalej len 
„EZVO“) pre spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 612,5 milióna EUR, ktorý 
pozostáva zo:

Or. en

Odôvodnenie

Toto zníženie je úmerné celkovému zníženiu rozpočtu programu Horizont 2020 a je nutné, aby 
nedošlo k narušeniu rovnováhy medzi financovaním spoločných podnikov a iných programov 
a priorít odsúhlasených v rámci programu Horizont 2020. Zníženie rozpočtových 
prostriedkov v rovnakom pomere by sa malo uplatniť na všetky spoločné podniky a verejno-
súkromné partnerstvá.

Pozmeňujúci návrh 62
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sumy do 600 miliónov EUR 
zodpovedajúcej výške príspevku 
poskytnutému v súlade s článkom 4 ods. 1,

a) sumy do 525 miliónov EUR 
zodpovedajúcej výške príspevku 
poskytnutému v súlade s článkom 4 ods. 1,

Or. en

Odôvodnenie

Toto zníženie je úmerné celkovému zníženiu rozpočtu programu Horizont 2020 a je nutné, aby 
nedošlo k narušeniu rovnováhy medzi financovaním spoločných podnikov a iných programov 
a priorít odsúhlasených v rámci programu Horizont 2020. Zníženie rozpočtových 
prostriedkov v rovnakom pomere by sa malo uplatniť na všetky spoločné podniky a verejno-
súkromné partnerstvá.
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Pozmeňujúci návrh 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sumy do 600 miliónov EUR 
zodpovedajúcej výške príspevku 
poskytnutému v súlade s článkom 4 ods. 1,

a) sumy do 525 miliónov EUR 
zodpovedajúcej výške príspevku 
poskytnutému v súlade s článkom 4 ods. 1,

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zníženie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 o 12,5 % 
v dôsledku celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby 
nedošlo k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti 
zdravotníctva na jednej strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej 
strane. Rovnaké zníženie by sa malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. 
Zároveň navrhuje skrátiť časový rámec spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 
o štyri roky, čím by sa vytvoril priestor na vypracovanie nového rozpočtu v ďalšom VFR po 
roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) sumy do 100 miliónov EUR 
zodpovedajúcej výške každého 
dodatočného príspevku poskytnutému nad 
minimálnu sumu uvedenú v článku 4 ods. 
1.

b) sumy do 87,5 milióna EUR 
zodpovedajúcej výške každého 
dodatočného príspevku poskytnutému nad 
minimálnu sumu uvedenú v článku 4 ods. 
1.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zníženie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 o 12,5 % 
v dôsledku celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby 
nedošlo k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti 
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zdravotníctva na jednej strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej 
strane. Rovnaké zníženie by sa malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. 
Zároveň navrhuje skrátiť časový rámec spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 
o štyri roky, čím by sa vytvoril priestor na vypracovanie nového rozpočtu v ďalšom VFR po 
roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 65
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) sumy do 100 miliónov EUR 
zodpovedajúcej výške každého 
dodatočného príspevku poskytnutému nad 
minimálnu sumu uvedenú v článku 4 ods. 
1.

b) sumy do 87,5 milióna EUR 
zodpovedajúcej výške každého 
dodatočného príspevku poskytnutému nad 
minimálnu sumu uvedenú v článku 4 ods. 
1.

Or. en

Odôvodnenie

Toto zníženie je úmerné celkovému zníženiu rozpočtu programu Horizont 2020 a je nutné, aby 
nedošlo k narušeniu rovnováhy medzi financovaním spoločných podnikov a iných programov 
a priorít odsúhlasených v rámci programu Horizont 2020. Zníženie rozpočtových 
prostriedkov v rovnakom pomere by sa malo uplatniť na všetky spoločné podniky a verejno-
súkromné partnerstvá.

Pozmeňujúci návrh 66
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príspevok sa platí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
pridelených na špecifický program 
Horizont 2020, ktorým sa vykonáva 
rámcový program Horizont 2020, v súlade 
s príslušnými ustanoveniami článku 58 
ods. 1 písm. c) bodu iv) a článkov 60 a 61 

Príspevok sa platí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
pridelených na špecifický program 
Horizont 2020, ktorým sa vykonáva 
rámcový program Horizont 2020, v súlade 
s príslušnými ustanoveniami článku 58 
ods. 1 písm. c) bodu iv), článku 60 ods. 1 
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nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pre 
orgány uvedené v článku 209 tohto 
nariadenia.

až 4 a článku 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012, pre orgány uvedené v článku 
209 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dohoda o delegovaní uvedená v druhom 
odseku zahŕňa aspekty stanovené v článku 
58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 
1268/2012 a okrem iného aj toto:

3. Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 
2 rieši prvky uvedené v článku 58 ods. 3,
článku 60 ods. 1 až 4 a v článku 61 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
a v článku 40 delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného 
aj toto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Article 3 – paragraph 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opatrenia týkajúce sa poskytovania 
údajov potrebných na zabezpečenie, že 
Komisia bude môcť plniť svoje povinnosti 
súvisiace so šírením informácií 
a podávaním správ;

d) opatrenia týkajúce sa poskytovania 
údajov potrebných na zabezpečenie, že 
Komisia bude môcť plniť svoje povinnosti 
súvisiace so šírením informácií 
a podávaním správ vrátane úplných 
informácií o všetkých návrhoch 
a grantových dohodách a včasného 
doplnenia ich partnerov do globálnej 
databázy programu Horizont 2020 
[ECORDA];

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) príspevkov do spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 stanovených 
v článku 13 ods. 2 a článku 13 ods. 3 písm. 
b) stanov uvedených v prílohe;

a) príspevkov do spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 na 
administratívne výdavky a ich účasť na 
nepriamych akciách stanovených v článku 
13 ods. 2 a článku 13 ods. 3 písm. b) 
stanov uvedených v prílohe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nepeňažných príspevkov členov okrem 
Únie alebo ich pridružených subjektov vo 
výške najmenej 300 miliónov EUR na 
obdobie vymedzené v článku 1 zložených 
z nákladov, ktoré im vznikli pri 
vykonávaní dodatočných činností mimo 
plánu práce spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 prispievajúcich 
k cieľom spoločnej technologickej 
iniciatívy pre palivové články a vodík. 
V súlade s uplatniteľnými pravidlami 
a postupmi môžu uvedené náklady 
podporiť aj iné programy financovania 
Únie. V takých prípadoch nesmie 
financovanie Únie nahrádzať nepeňažné 
príspevky od členov okrem Únie alebo ich 
pridružených subjektov.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Náklady uvedené v písmene b) nie sú 
oprávnené na finančnú podporu zo strany 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2. Príslušné činnosti sa stanovia 
v ročnom pláne dodatočných činností,
v ktorom sa uvedie odhadovaná výška 
týchto príspevkov.

Vyčíslia sa aj ďalšie príspevky členov 
okrem Únie alebo ich pridružených 
subjektov na obdobie vymedzené v článku 
1 tohto nariadenia, zložené z nákladov, 
ktoré im vznikli pri vykonávaní 
dodatočných činností mimo plánu práce 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2 prispievajúcich k cieľom 
spoločnej technologickej iniciatívy pre 
palivové články a vodík. V súlade 
s uplatniteľnými pravidlami a postupmi 
môžu uvedené náklady podporiť aj iné 
programy financovania Únie. Náklady 
uvedené v písmene b) nie sú oprávnené na 
finančnú podporu zo strany spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2
a nepočítajú sa medzi nepeňažné 
príspevky do spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2. Príslušné 
činnosti sa stanovia v ročnom pláne 
dodatočných činností, v ktorom sa uvedie 
odhadovaná výška týchto príspevkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely ocenenia príspevkov 
uvedených v odseku 2 písm. b) a článku 13 
ods. 3 písm. b) stanov obsiahnutých 
v prílohe sa náklady stanovujú na základe 
obvyklých postupov nákladového 
účtovníctva príslušných subjektov, v súlade 
s platnými účtovnými štandardami krajiny, 
kde je subjekt usadený, a platnými 
medzinárodnými účtovnými štandardmi/ 
medzinárodnými štandardmi finančného 
výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý 
externý audítor vymenovaný príslušným 
subjektom. Ocenenie príspevkov overuje 
spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2. V prípade trvajúcich neistôt 
môže audit vykonávať spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2.

4. Na účely ocenenia príspevkov 
uvedených v odseku 2 písm. b) a článku 13 
ods. 3 písm. b) stanov obsiahnutých 
v prílohe sa náklady stanovujú na základe 
obvyklých postupov nákladového 
účtovníctva príslušných subjektov, v súlade 
s platnými účtovnými štandardami krajiny, 
kde je subjekt usadený, a platnými 
medzinárodnými účtovnými 
štandardmi/medzinárodnými štandardmi 
finančného výkazníctva. Náklady na 
príspevky uvedené v článku 13 ods. 3 
písm. b) stanov uvedených v prílohe
osvedčuje nezávislý externý audítor
vymenovaný príslušným subjektom. 
Ocenenie príspevkov overuje spoločný 
podnik pre palivové články a vodík 2. 
V prípade trvajúcich neistôt môže audit 
vykonávať spoločný podnik pre palivové 
články a vodík 2. Dotknutý subjekt 
predloží verejnosti výročnú správu 
o svojich dodatočných činnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci dodatočné činnosti vykonávané súkromnými členmi sú vítaným doplnením pákového 
efektu spoločných technologických iniciatív, nemali by podliehať auditu. Dodatočné činnosti 
by sa mali plánovať a vykonávať podľa toho, mali by byť jasne určené ako nepeňažné 
príspevky a mali by sa každoročne vykazovať. Tieto činnosti však nie sú spolufinancované 
Úniou a nemali by teda podliehať kontrole okrem kontroly v rámci spoločného podniku.

Pozmeňujúci návrh 73
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely ocenenia príspevkov 
uvedených v odseku 2 písm. b) a článku 13 

4. Na účely ocenenia príspevkov 
uvedených v odseku 2 písm. b) a článku 13 
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ods. 3 písm. b) stanov obsiahnutých 
v prílohe sa náklady stanovujú na základe 
obvyklých postupov nákladového 
účtovníctva príslušných subjektov, v súlade 
s platnými účtovnými štandardami krajiny, 
kde je subjekt usadený, a platnými 
medzinárodnými účtovnými štandardmi/ 
medzinárodnými štandardmi finančného 
výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý 
externý audítor vymenovaný príslušným 
subjektom. Ocenenie príspevkov overuje 
spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2. V prípade trvajúcich neistôt 
môže audit vykonávať spoločný podnik 
pre palivové články a vodík 2.

ods. 3 písm. b) stanov obsiahnutých 
v prílohe sa náklady stanovujú na základe 
obvyklých postupov nákladového 
účtovníctva príslušných subjektov, v súlade 
s platnými účtovnými štandardami krajiny, 
kde je subjekt usadený, a platnými 
medzinárodnými účtovnými 
štandardmi/medzinárodnými štandardmi 
finančného výkazníctva. Náklady 
osvedčuje nezávislý externý audítor 
vymenovaný príslušným subjektom. 
Ocenenie príspevkov overuje spoločný 
podnik pre palivové články a vodík 2. 
V prípade trvajúcich neistôt môže tieto 
príspevky skontrolovať audítor 
vymenovaný Komisiou.

Or. en

Odôvodnenie

Na zaistenie úplnej nezávislosti a transparentnosti iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh 74
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Spoločný podnik 2 pre palivové články 
a vodík prijme rozpočtové pravidlá 
špecifické pre jeho potreby v súlade 
s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 a nariadením (EÚ) č. … 
[delegované nariadenie týkajúce sa 
vzorového nariadenia o rozpočtových 
pravidlách pre verejno-súkromné 
partnerstvá].

Spoločný podnik 2 pre palivové články 
a vodík bez ohľadu na článok 12 tohto 
nariadenia prijme rozpočtové pravidlá 
špecifické pre jeho potreby v súlade 
s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a nariadením (EÚ) č. … 
[delegované nariadenie týkajúce sa 
vzorového nariadenia o rozpočtových 
pravidlách pre verejno-súkromné 
partnerstvá].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Správna rada v súlade s článkom 110 
Služobného poriadku prijíma rozhodnutia 
na základe článku 2 ods. 1 Služobného 
poriadku a článku 6 Podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
deleguje príslušné právomoci menovacieho 
orgánu na výkonného riaditeľa a stanovuje 
podmienky, za ktorých sa delegovanie 
právomocí pozastavuje. Výkonný riaditeľ 
je oprávnený ďalej delegovať tieto 
právomoci.

Správna rada v súlade s článkom 110 
Služobného poriadku prijíma rozhodnutia 
na základe článku 2 ods. 1 Služobného 
poriadku a článku 6 Podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
deleguje príslušné právomoci menovacieho 
orgánu na výkonného riaditeľa a stanovuje 
podmienky, za ktorých sa delegovanie 
právomocí pozastavuje. Výkonný riaditeľ 
je oprávnený ďalej delegovať tieto 
právomoci. O ich delegovaní alebo 
subdelegovaní informuje na najbližšom 
zasadnutí správnej rady.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, 
správna rada môže rozhodnutím dočasne 
pozastaviť delegovanie právomocí 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a tých, na ktorých výkonný 
riaditeľ ďalej delegoval tieto právomoci, 
a môže ich vykonávať sama, alebo ich 
môže delegovať na jedného zo svojich 
členov, alebo zamestnancov spoločného 
podniku okrem výkonného riaditeľa.

Správna rada môže odôvodneným 
rozhodnutím dočasne pozastaviť 
delegovanie právomocí menovacieho 
orgánu na výkonného riaditeľa a tých, 
na ktorých výkonný riaditeľ ďalej 
delegoval tieto právomoci, a môže ich 
vykonávať sama alebo ich môže delegovať 
na jedného zo svojich členov alebo 
zamestnancov spoločného podniku okrem 
výkonného riaditeľa.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 77
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na spoločný podnik 2 pre palivové články 
a vodík a jeho zamestnancov sa vzťahuje 
Protokol o výsadách a imunitách Únie.

Na výkonného riaditeľa a členov správnej 
rady spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 sa vzťahuje Protokol 
o výsadách a imunitách Únie. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade nezmluvnej zodpovednosti, 
spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2, v súlade so všeobecnými 
princípmi spoločnými pre zákony 
členských štátov, nahradí všetky škody 
spôsobené jeho zamestnancami pri 
vykonávaní svojich povinností.

2. V prípade nezmluvnej zodpovednosti, 
spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2, v súlade so všeobecnými 
princípmi spoločnými pre zákony 
členských štátov, nahradí všetky škody 
spôsobené jeho zamestnancami a členmi 
správnej rady pri vykonávaní svojich 
povinností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v sporoch týkajúcich sa náhrady škody 
spôsobenej zamestnancami spoločného 

vypúšťa sa
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podniku pre palivové články a vodík 2 pri 
vykonávaní svojich povinností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V otázkach nezahrnutých do tohto 
nariadenia alebo do iných aktov práva 
Únie sa uplatňujú právne predpisy štátu, 
v ktorom sa nachádza sídlo spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, počas ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
a ich príspevok na ne. Závery hodnotenia 
a svoje pripomienky Komisia zašle 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2018.

1. Komisia do 31. decembra 2017 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, počas ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
a ich príspevok na ne. Súčasťou tohto 
hodnotenia je podrobný rozpis súm 
vynaložených na jednotlivé projekty 
a výsledky dosiahnuté vynaložením týchto 
súm. Závery hodnotenia a svoje 
pripomienky Komisia zašle Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, počas ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
a ich príspevok na ne. Závery hodnotenia 
a svoje pripomienky Komisia zašle 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2018.

1. Komisia do 31. decembra 2017 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, počas ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
a ich príspevok na ne. Závery hodnotenia 
a svoje pripomienky Komisia zašle 
Európskemu parlamentu a Rade 
do 30. júna 2018. Priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2 tvorí súčasť priebežného 
hodnotenia rámcového programu 
Horizont 2020 a zostavuje sa spolu s ním.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odráža zmeny vykonané v článku 26 nariadenia o programe 
Horizont 2020, v ktorom sa spoločné technologické iniciatívy jasne uvádzajú ako súčasť 
programu Horizont 2020 a podliehajú jeho priebežnému hodnoteniu.

Pozmeňujúci návrh 83
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 

1. Komisia do 30. júna 2017 uskutoční 
priebežné hodnotenie spoločného podniku 
pre palivové články a vodík 2, počas 
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a vodík 2, počas ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
a ich príspevok na ne. Závery hodnotenia 
a svoje pripomienky Komisia zašle 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2018.

ktorého posúdi najmä úroveň účasti 
pridružených subjektov členov okrem 
Únie, ako aj iných právnických osôb na 
nepriamych akciách a ich príspevok na ne. 
Závery hodnotenia a svoje pripomienky 
Komisia zašle Európskemu parlamentu 
a Rade do 31. decembra 2017.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 84
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, počas ktorého posúdi najmä
úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
a ich príspevok na ne. Závery hodnotenia 
a svoje pripomienky Komisia zašle 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2018.

1. Komisia do 31. decembra 2017 podporí 
externé hodnotenie spoločného podniku 
pre palivové články a vodík 2, počas 
ktorého posúdi najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. úroveň účasti pridružených subjektov 
členov okrem Únie, ako aj iných 
právnických osôb na nepriamych akciách 
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a ich príspevok na ne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. príspevok spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 k splneniu 
cieľov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. 
b) posúdený okrem iného podľa týchto 
ukazovateľov výkonnosti: uverejnená 
partnersky preskúmaná dokumentácia 
a jej faktor dosahu; počet prihlásených 
a udelených patentov; dosiahnutý 
technologický pokrok vyjadrený na 
stupnici úrovní technologickej 
pripravenosti; počet založených podnikov; 
peňažné toky vytvorené novými výrobkami 
alebo aplikáciami; počet vytvorených 
pracovných miest; porovnanie 
konkurencieschopnosti so sektorom mimo 
EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – pododsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. príspevok spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 vyčíslený podľa 
konkrétnych technických cieľov 
uvedených v článku 2 ods. 2, ako aj 
posúdenie hospodárskej hodnoty tohto
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technického pokroku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – pododsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Závery hodnotenia a svoje 
pripomienky Komisia zašle Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozpočet spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 sa môže v rámci 
priebežného hodnotenia revidovať.

Or. en

(Pozri odôvodnenie 20a.)

Odôvodnenie

V závislosti od výsledku priebežného hodnotenia a s náležitým ohľadom na ostatné relevantné 
faktory by sa do základného právneho aktu o spoločnom podniku pre palivové články a vodík 
2 mala zahrnúť možnosť prispôsobiť rozpočet tohto spoločného podniku. Všeobecne by sa 
odkazy na možné prehodnotenie rozpočtu spoločných technologických iniciatív v rámci 
priebežného hodnotenia mali uviesť aj v základných aktoch ostatných spoločných podnikov.
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Pozmeňujúci návrh 90
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do šiestich mesiacov od likvidácie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, ale najneskôr dva roky po začatí 
postupu likvidácie stanoveného v článku 
21 stanov uvedených v prílohe, Komisia 
vykoná konečné hodnotenie spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2. 
Výsledky konečného hodnotenia sa zašlú 
Európskemu parlamentu a Rade.

3. Do šiestich mesiacov od likvidácie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, ale najneskôr dva roky po začatí 
postupu likvidácie stanoveného v článku 
21 stanov uvedených v prílohe, Komisia 
podporí externé konečné hodnotenie 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, ktoré bude obsahovať aspoň 
prvky posudzované v rámci priebežného 
hodnotenia. Výsledky konečného 
hodnotenia sa zašlú Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium v plnení rozpočtu, pokiaľ 
ide o príspevok Únie do spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2, je 
súčasťou absolutória udeleného Komisii 
Európskym parlamentom na základe 
odporúčania Rady v súlade s postupom 
stanoveným v článku 319 zmluvy.

1. Absolutórium rozpočtu spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2
udeľuje Európsky parlament na základe 
odporúčania Rady v súlade s postupom, 
ktorý je porovnateľný s postupom 
stanoveným v článku 319 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a v článkoch 
164 až 166 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012, a na základe správy z auditu 
vykonaného Dvorom audítorov. 

Or. fr
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby spoločné podniky podliehali auditu Európskeho dvora audítorov a rovnakým 
postupom udeľovania absolutória ako Európska komisia a aby Európsky parlament 
vykonával nad nimi rozpočtovú a politickú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 92
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium v plnení rozpočtu, pokiaľ 
ide o príspevok Únie do spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2, je 
súčasťou absolutória udeleného Komisii 
Európskym parlamentom na základe 
odporúčania Rady v súlade s postupom 
stanoveným v článku 319 zmluvy.

1. Absolutórium plnenia rozpočtu, čo sa 
týka príspevku Únie do spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2, 
udeľuje Európsky parlament na základe
odporúčania Rady do 15. mája o dva roky 
neskôr v súlade s postupom, ktorý je 
porovnateľný s postupom stanoveným 
v článku 319 ZFEÚ a v článkoch 164 
a 165 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a ktorý je uvedený 
v rozpočtových pravidlách spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak Európsky parlament udelenie 
absolutória zamietne, výkonný riaditeľ 
ponúkne správnej rade zloženie svojej 
funkcie a správna rada prijme konečné 
rozhodnutie podľa okolností. 

Or. fr



AM\1011987SK.doc 39/69 PE524.727v01-00

SK

Odôvodnenie

Na to, aby bol postup udeľovania absolutória dôveryhodný, je dôležité, aby v prípade 
neudelenia absolutória mohla správna rada rozhodnúť o výkonnom riaditeľovi. Tento postup 
neznamená jeho odstúpenie, ale požaduje, aby výkonný riaditeľ ponúkol správnej rade 
zloženie svojej funkcie a správna rada následne prijme konečné rozhodnutie.

.

Pozmeňujúci návrh 94
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zamestnanci spoločného podniku, 
výkonný riaditeľ a členovia správnej rady 
bezodkladne oznámia úradu OLAF každý 
prípad podvodu, o ktorom sa dozvedia pri 
plnení svojich povinností alebo 
právomocí, bez toho, aby boli následne 
zaň akýmkoľvek spôsobom braní na 
zodpovednosť. Ak si túto povinnosť 
nesplnia a neinformujú OLAF 
o prípadoch podvodov, ktoré sú im známe, 
stávajú sa osobne zodpovednými za ich 
dôsledky: 

Or. fr

Odôvodnenie

Opatrenia proti podvodom by mali byť pre Úniu prioritou. Tento postup oznamovania, ktorý 
už funguje aspoň v jednom členskom štáte, je na tento účel veľmi užitočným nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 95
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nariadenie (EÚ) č. … [Pravidlá účasti 
a šírenia informácií v programe Horizont 
2020] sa vzťahuje na akcie financované 
spoločným podnikom pre palivové články 
a vodík 2. V súlade s uvedeným 
nariadením sa spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 považuje za 
orgán poskytujúci financie a finančnú 
podporu na nepriame akcie stanovené 
v článku 1 stanov uvedených v prílohe.

Nariadenie (EÚ) č. … [Pravidlá účasti 
a šírenia informácií v programe Horizont 
2020] a rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
jeho vykonávania sa vzťahujú na 
nepriame akcie financované spoločným 
podnikom pre palivové články a vodík 2. 
V súlade s uvedeným nariadením sa 
spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2 považuje za orgán poskytujúci 
financie a finančnú podporu na nepriame 
akcie stanovené v článku 1 stanov 
uvedených v prílohe.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že sa uplatňujú nielen pravidlá účasti, ale aj súvisiace 
vykonávacie akty, ako sú pravidlá predkladania a postupy hodnotenia, výberu, zadávania
zákaziek a preskúmania. Podľa článku 1 ods. 1 pravidiel účasti sa tieto pravidlá vzťahujú len 
na nepriame akcie.

Pozmeňujúci návrh 96
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 
č. …/2013 [o pravidlách účasti na 
programe Horizont 2020] sa môžu 
v pracovných plánoch ustanoviť 
odôvodnené dodatočné podmienky podľa 
osobitných politických požiadaviek alebo 
povahy a cieľa opatrenia, okrem iného to, 
že koordinátormi budú zakladajúce 
subjekty iného člena ako Únia. V žiadnom 
prípade by sa v rámci celého programu 
nemali týmto ukladať nenáležité 
podmienky ani by sa subjektom, ktoré o to 
majú záujem, nemalo brániť, aby sa stali 
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zakladajúcimi subjektmi člena; po celý 
čas trvania spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 sa uplatňujú 
zásady otvorenosti a transparentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Jan Březina

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 
č. …/2013 [o pravidlách účasti na 
programe Horizont 2020] sa môžu 
v pracovných plánoch ustanoviť 
odôvodnené dodatočné podmienky podľa 
osobitných politických požiadaviek alebo 
povahy a cieľa opatrenia, okrem iného to, 
že koordinátorom bude zakladajúci 
subjekt iného člena ako Únia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so zásadami transparentnosti 
a nediskriminácie, ako sú uvedené 
v článku 35, článku 60 ods. 1 a v článku 
128 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a v článku 16 tohto 
nariadenia, vyzýva, aby sa návrhy 
organizované spoločným podnikom pre 
palivové články a vodík 2 uverejňovali na 
webovom portáli účastníkov programu 
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Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Počas rokovaní o programe Horizont 2020 v rámci trialógu inštitúcie súhlasili s podporou 
väčšej súdržnosti všetkých výziev na predkladanie návrhov financovaných v rámci programu 
Horizont 2020. S týmto cieľom Komisia prisľúbila podporiť uverejňovanie výziev na 
predkladanie návrhov organizovaných spoločnými technologickými iniciatívami na portáli 
účastníkov programu Horizont 2020. Všetci zúčastnení súhlasili s týmto prístupom. Tento 
pozmeňujúci návrh má za cieľ zmeniť tento vnútorný záväzok na právnu požiadavku, ktorou 
sa zaručia jednoduché a prístupné informácie pre uchádzačov.

Pozmeňujúci návrh 99
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Všetky nevyužité rozpočtové prostriedky 
podľa nariadenia (ES) č. 521/2008 sa 
prevádzajú na spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2.

5. Z nepoužitých rozpočtových 
prostriedkov podľa nariadenia (ES) 
č. 521/2008 sa na spoločný podnik pre 
palivové články a vodík 2 prevedú len 
prostriedky nevyhnutne potrebné na 
pokrytie administratívnych nákladov 
súvisiacich s výzvami na predkladanie 
návrhov v rámci spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) finančne podporovať výskum a inovácie 
nepriamych akcií hlavne vo forme grantov;

a) finančne podporovať výskum a inovácie 
nepriamych akcií hlavne vo forme grantov
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udeľovaných prostredníctvom otvorených 
výziev pre účastníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečovať včasné oznamovanie 
výziev na predloženie návrhov, 
dostupnosť právnych dokumentov, 
procesy hodnotenia a transparentnosť 
výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po prijatí týchto stanov písomným 
potvrdením, Celosvetové priemyselné 
zoskupenie pre novú energiu AISBL (New 
Energy World Industry Grouping AISBL), 
nezisková organizácia zriadená podľa 
belgického práva (registračné číslo: 
890025478 so sídlom v Bruseli v Belgicku 
(ďalej len „priemyselné zoskupenie“), a

b) po prijatí týchto stanov po prerokovaní 
orgánom zodpovedným za jeho riadenie, 
Celosvetové priemyselné zoskupenie pre 
novú energiu AISBL (New Energy World 
Industry Grouping AISBL), nezisková 
organizácia zriadená podľa belgického 
práva (registračné číslo: 890025478 
so sídlom v Bruseli v Belgicku (ďalej len 
„priemyselné zoskupenie“), a

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 103
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) po prijatí týchto stanov prostredníctvom 
písomného potvrdenia, Nové európske 
výskumné zoskupenie pre palivové články 
a vodík AISBL (New European Research 
Grouping on Fuel Cells and Hydrogen 
AISBL), nezisková organizácia zriadená 
podľa belgického práva (registračné číslo: 
0897.679.372 so sídlom v Bruseli 
v Belgicku) (ďalej len „priemyselné 
zoskupenie“).

c) po prijatí týchto stanov po prerokovaní 
orgánom zodpovedným za jeho riadenie, 
Nové európske výskumné zoskupenie pre 
palivové články a vodík AISBL (New 
European Research Grouping on Fuel Cells 
and Hydrogen AISBL), nezisková 
organizácia zriadená podľa belgického 
práva (registračné číslo: 0897.679.372 so 
sídlom v Bruseli v Belgicku) (ďalej len 
„priemyselné zoskupenie“).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 104
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý člen môže ukončiť svoje členstvo 
v spoločnom podniku pre palivové články 
a vodík 2. Ukončenie nadobúda účinnosť 
a stane sa neodvolateľným šesť mesiacov 
po vyrozumení ostatných členov. Po tejto 
lehote je odchádzajúci člen oslobodený 
od všetkých záväzkov okrem tých, ktoré 
spoločný podnik 2 pre palivové články 
a vodík schválil, alebo ktoré mu vznikli, 
pred ukončením členstva.

1. Každý člen môže ukončiť svoje členstvo 
v spoločnom podniku pre palivové články 
a vodík 2. Ukončenie nadobúda účinnosť 
a stane sa neodvolateľným šesť mesiacov 
po vyrozumení ostatných členov. Po tejto 
lehote je odchádzajúci člen oslobodený 
od všetkých záväzkov okrem tých, ktoré 
spoločný podnik 2 pre palivové články 
a vodík schválil, alebo ktoré mu vznikli, 
pred ukončením členstva. V takom prípade 
sa otvorí účet na vyrovnanie finančných 
záväzkov medzi odchádzajúcim členom 
a spoločným podnikom pre palivové 
články a vodík 2.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 105
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Správna rada posúdi žiadosť, pričom 
zohľadní relevantnosť a možnú pridanú 
hodnotu žiadateľa v súvislosti 
s dosahovaním cieľov spoločného 
podniku pre palivové články a vodík. 
Potom rozhodne o žiadosti. Pravidlá 
prijímania nových členov by mali byť 
verejne známe a transparentné, nemali by 
klásť nenáležité prekážky a akékoľvek 
zamietnutie musí byť jasne písomne 
odôvodnené a sprístupnené uchádzačovi 
aj skupine zástupcov štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členstvo v spoločnom podniku pre 
palivové články a vodík 2 sa nemôže 
previesť na tretiu stranu bez 
predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

2. Členstvo v spoločnom podniku pre 
palivové články a vodík 2 sa nemôže 
previesť na tretiu stranu bez 
predchádzajúceho súhlasu správnej rady. 
Udelený súhlas sa oznámi Komisii, ktorá 
má právo proti nemu namietať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) troch zástupcov Komisie; a) piatich zástupcov Komisie;

Or. en

Odôvodnenie

V predchádzajúcom období financovania bolo päť zástupcov Komisie.

Pozmeňujúci návrh 108
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia má 50 % hlasovacích práv. 
Hlas Komisie je nerozdeliteľný. 
Priemyselné zoskupenie má 43 %
hlasovacích práv a výskumné zoskupenie 
7 % hlasovacích práv. Členovia vynaložia 
čo najväčšie úsilie na dosiahnutie 
jednomyseľnosti. Ak sa konsenzus 
nepodarí dosiahnuť, správna rada príjme 
rozhodnutia 75 % väčšinou všetkých 
hlasov vrátane tých členov, ktorí nie sú 
prítomní.

1. Komisia má 51 % hlasovacích práv. 
Hlas Komisie je nerozdeliteľný. 
Priemyselné zoskupenie má 42 %
hlasovacích práv a výskumné zoskupenie 
7 % hlasovacích práv. Členovia vynaložia 
čo najväčšie úsilie na dosiahnutie 
jednomyseľnosti. Ak sa konsenzus 
nepodarí dosiahnuť, správna rada príjme 
rozhodnutia 75 % väčšinou všetkých 
hlasov vrátane tých členov, ktorí nie sú 
prítomní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 3 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Predseda skupiny zástupcov štátov má 
právo zúčastniť sa na zasadnutiach 
správnej rady ako pozorovateľ.

Predseda skupiny zástupcov štátov má 
právo zúčastniť sa na zasadnutiach 
správnej rady a na jej rokovaniach, ale 
nemá hlasovacie právo.

Or. en

Odôvodnenie

Skupina zástupcov štátov, ako aj vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán sú podľa 
bodu 4 ods. 2 stanov spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 poradnými orgánmi 
tohto podniku. Na to, aby mohli primerane plniť túto úlohu, by mali mať právo zúčastňovať sa 
zasadnutí správnej rady a tiež rokovaní, ktoré sa v nej uskutočňujú. Ten, kto radí, má právo 
hovoriť.

Pozmeňujúci návrh 110
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 3 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predseda vedeckého výboru má právo 
zúčastniť sa na zasadnutiach správnej 
rady a na jej rokovaniach, ale nemá 
hlasovacie právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 3 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predseda vedeckého výboru má právo 
zúčastniť sa na zasadnutiach správnej 
rady a na jej rokovaniach, ale nemá 
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hlasovacie právo.

Or. en

Odôvodnenie

Skupina zástupcov štátov, ako aj vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán sú podľa 
bodu 4 ods. 2 stanov spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 poradnými orgánmi 
tohto podniku. Aby mohli primerane plniť túto úlohu, mali by mať právo zúčastňovať sa 
zasadnutí správnej rady a tiež rokovaní, ktoré sa v nej uskutočňujú. Ten, kto radí, má právo 
hovoriť.

Pozmeňujúci návrh 112
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 3 – pododsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predseda fóra zainteresovaných strán má 
právo zúčastniť sa na zasadnutiach 
správnej rady a na jej rokovaniach, ale 
nemá hlasovacie právo.

Or. en

Odôvodnenie

Skupina zástupcov štátov, ako aj vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán sú podľa 
bodu 4 ods. 2 stanov spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 poradnými orgánmi 
tohto podniku. Na to, aby mohli primerane plniť túto úlohu, by mali mať právo zúčastňovať sa 
zasadnutí správnej rady a tiež rokovaní, ktoré sa v nej uskutočňujú. Ten, kto radí, má právo 
hovoriť.

Pozmeňujúci návrh 113
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 3 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Správna rada prijíma svoj rokovací Správna rada prijíma svoj vlastný rokovací 
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poriadok. poriadok a sprístupní ho verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia zaistí sústavnú koordináciu 
medzi činnosťami programu Horizont 
2020 a činnosťami spoločného podniku 
pre palivové články a vodík 2 pravidelným 
identifikovaním možných doplňujúcich sa 
prvkov a synergií vrátane žiaducich 
presahov a vykonávaním formálneho 
koordinačného procesu na vyladenie 
výskumných priorít v rámci spoločného 
výskumu v rámcovom programe a činností 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje naliehavá potreba koordinovať výskumné činnosti rámcového programu a činnosti 
vykonávané v rámci spoločných technologických iniciatív vrátane riadenia žiaducich 
presahov a potrebných synergií a doplňujúcich sa prvkov. Túto úlohu by prirodzene najlepšie 
plnila Komisia, ktorej úloha v štruktúre riadenia spoločných technologických iniciatív (50 % 
hlasov) by jej na to mala poskytovať dostatočné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh 115
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) prijíma a sprístupňuje verejnosti 
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otvorené a transparentné pravidlá pre 
subjekty, ktoré majú záujem stať sa 
zakladajúcimi subjektmi člena spoločného 
podniku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa, 
predlžuje jeho funkčné obdobie, poskytuje 
mu poradenstvo a monitoruje výkon jeho 
funkcie;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) na základe verejnej výzvy na 
predloženie ponuky vymenúva nezávislý 
audítorský orgán, ktorému pridelí úlohu 
predložiť stanovisko podľa článku 60 ods. 
5 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Or. fr

Odôvodnenie

Je úlohou poradného orgánu, ktorý schvaľuje účty, aby vymenoval nezávislý audítorský 
orgán, ktorý bude poverený úlohou predložiť stanovisko podľa článku 60 ods. 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012. V záujme transparentnosti sa 
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navrhuje, aby sa na tento účel usporiadalo verejné výberové konanie.
.

Pozmeňujúci návrh 118
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) schvaľuje výzvy na predkladanie ponúk, 
ako aj prípadné súvisiace pravidla ich 
predkladania a postupy hodnotenia, 
výberu, zadávania zákaziek 
a preskúmania;

l) schvaľuje výzvy na predkladanie 
návrhov;

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa primerane uplatňovať pravidlá predkladania a postupy hodnotenia, výberu, 
zadávania zákaziek a preskúmania platné pre program Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 119
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) schvaľuje výzvy na predkladanie ponúk, 
ako aj prípadné súvisiace pravidla ich 
predkladania a postupy hodnotenia, 
výberu, zadávania zákaziek a preskúmania;

l) schvaľuje výzvy na predkladanie 
návrhov, ako aj prípadné súvisiace 
pravidlá ich predkladania, postupy 
hodnotenia, výberu, zadávania zákaziek 
a preskúmania a normy transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) schvaľuje zoznam akcií vybraných na 
financovanie;

m) schvaľuje zoznam akcií vybratých na 
financovanie na základe klasifikačného 
zoznamu vytvoreného výborom 
nezávislých expertov v súlade s článkom 
37 nariadenia (EÚ) č. …/2013 
[o pravidlách účasti na programe 
Horizont 2020];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

sa) pravidelne informuje skupinu 
zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum 
zainteresovaných strán o všetkých veciach 
relevantných pre ich poradnú úlohu;

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby skupina zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán mohli 
plniť svoju úlohu ako poradné orgány spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, mali 
by dostávať primerané informácie o všetkých relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 122
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 8 – bod 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výkonného riaditeľa menuje správna 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou s dodržaním otvoreného 
a transparentného postupu výberového 
konania. Do výberového konania Komisia 
prípadne zapojí zástupcov spomedzi 
ostatných členov spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2.

1. Výkonného riaditeľa vymenúva správna 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou s dodržaním otvoreného 
a transparentného postupu výberového 
konania. Do výberového konania Komisia 
prípadne zapojí zástupcov spomedzi 
ostatných členov spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2. Európsky 
parlament má právo namietať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výkonný riaditeľ vykonáva nezávisle
najmä tieto úlohy:

4. Výkonný riaditeľ vykonáva najmä tieto 
úlohy:

Or. fr

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ nekoná nezávisle, ale rovnako ako zamestnanci podlieha najmä správnej
rade a všeobecne sa riadi záujmami Únie a ostatných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh 124
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) predkladá správnej rade na schválenie 
účtovnú uzávierku;

c) vypracúva účtovnú závierku, ktorú 
potom predkladá správnej rade na 
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schválenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 4 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) pripravuje výročnú správu o pokroku 
vo výskumných a vývojových činnostiach 
v spolupráci s komunikačným oddelením 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2;

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné odporučiť pravidelnú distribúciu viacerých ľahko prístupných informácií o pokroku 
a výkonnosti spoločných technologických iniciatív s cieľom zviditeľniť spoločné technologické 
iniciatívy a informovať o ich výsledkoch širokú verejnosť.

Pozmeňujúci návrh 126
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 4 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) organizuje verejné výberové konania, 
na základe ktorých správna rada 
vymenúva nezávislý audítorský orgán, 
ktorý bude poverený úlohou predložiť 
stanovisko podľa článku 60 ods. 5 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 127
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 4 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) sleduje včasné plnenie všetkých 
odporúčaní vydaných na základe 
konečného hodnotenia spoločného 
podniku pre palivové články a vodík, 
priebežného hodnotenia spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 
alebo akéhokoľvek relevantného 
hodnotenia činností spoločného podniku 
pre palivové články a vodík 2;

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby sa zaistil dostatočný vplyv formálne plánovaných hodnotení a zlepšilo sa riadenie 
kvality spoločného podniku, by mal byť výkonný riaditeľ zodpovedný za sledovanie plnenia 
všetkých relevantných odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh 128
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) riadi výzvy na predkladanie ponúk
stanovené v ročnom pláne práce a správu 
dohôd alebo rozhodnutí vrátane ich 
koordinácie;

b) riadi výzvy na predkladanie návrhov
stanovené v pláne práce vrátane ich 
hodnotenia výborom nezávislých expertov
a spravuje dohody alebo rozhodnutia
vrátane ich koordinácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dohliada na informačný a propagačný 
systém na zabezpečenie širokej účasti na 
činnostiach spoločného podniku, najmä 
na výzvach na predkladanie návrhov, 
vrátane prepojenia na systém národných 
kontaktných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vedecký výbor sa skladá najviac
z deviatich členov. Zvolí si predsedu
spomedzi svojich členov.

1. Vedecký výbor sa skladá z 28 členov, 
jedného z každého členského štátu, 
s dvojročným obnoviteľným funkčným 
obdobím. Skupina si spomedzi svojich 
členov zvolí predsedu na jeden rok. 
Zloženie výboru odráža rodovú rovnosť 
v zmysle článku 16 rámcového programu 
Horizont 2020.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 131
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členovia predstavujú vyvážené 
zastúpenie odborníkov svetového formátu 

2. Členovia predstavujú vyvážené 
zastúpenie odborníkov svetového formátu 



AM\1011987SK.doc 57/69 PE524.727v01-00

SK

z akademického prostredia, priemyslu 
a regulačných orgánov. Členovia 
vedeckého výboru musia ako kolektív 
disponovať nevyhnutnými vedeckými 
spôsobilosťami a odbornými znalosťami, 
ktoré sa týkajú celej danej technickej 
oblasti a sú potrebné na vypracúvanie 
vedeckých odporúčaní týkajúcich sa 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2.

z akademického prostredia, priemyslu 
a regulačných orgánov. Členovia 
vedeckého výboru musia ako kolektív 
disponovať nevyhnutnými vedeckými 
spôsobilosťami a odbornými znalosťami, 
ktoré sa týkajú celej danej technickej 
oblasti a sú potrebné na vypracúvanie 
vedeckých odporúčaní týkajúcich sa 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2. Jeho zloženie odráža rodovú 
rovnosť v súlade s článkom 16 nariadenia 
(EÚ) č. …/2013 [o rámcovom programe 
Horizont 2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytuje poradenstvo o vedeckých 
prioritách, ktoré sa majú riešiť v ročných 
plánoch práce;

a) poskytuje poradenstvo o vedeckých 
prioritách, ktoré sa majú riešiť v ročných 
plánoch práce vrátane navrhovania textov 
výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 4 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) poskytuje poradenstvo o vedeckých 
prioritách, ktoré sa majú riešiť 
v strategickom výskumnom programe;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vedecký výbor zasadá najmenej raz
ročne. Zasadnutia zvoláva jej predseda.

5. Vedecký výbor zasadá najmenej dvakrát
ročne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vedecký výbor zasadá najmenej raz
ročne. Zasadnutia zvoláva jej predseda.

5. Vedecký výbor zasadá najmenej dvakrát
ročne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vedecký výbor zasadá najmenej raz
ročne. Zasadnutia zvoláva jej predseda.

5. Vedecký výbor zasadá najmenej dvakrát
ročne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vedecký výbor pravidelne dostáva 
informácie najmä o účasti na nepriamych 
akciách financovaných spoločným 
podnikom pre palivové články a vodík 2, 
o výsledkoch jednotlivých výziev na 
predkladanie návrhov a realizácii 
projektov, o synergiách s inými 
relevantnými programami Únie, o plnení 
rozpočtu spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 a o distribúcii 
a využívaní výsledkov výskumu.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby vedecký výbor mohol plniť svoju úlohu ako poradný orgán spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2, by mal dostávať primerané informácie o všetkých relevantných 
otázkach.

Pozmeňujúci návrh 138
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Vedecký výbor prijme svoj rokovací 
poriadok.

7. Vedecký výbor prijme svoj rokovací 
poriadok a sprístupní ho verejnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina zástupcov štátov sa schádza
najmenej raz do roka. Zasadnutia zvoláva 
jej predseda. Na jej zasadnutiach sa 
zúčastňuje výkonný riaditeľ a predseda 
správnej rady alebo ich zástupcovia.

2. Skupina zástupcov štátov zasadá
najmenej dvakrát za rok. Zasadnutia 
zvoláva jej predseda. Na jej zasadnutiach 
sa zúčastňuje výkonný riaditeľ a predseda 
správnej rady alebo ich zástupcovia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prepojenie s rámcovým programom 
Horizont 2020;

c) súlad s rámcovým programom Horizont 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vhodnosť zahrnutia danej výskumnej 
priority spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 do pravidelných výziev 
na predkladanie návrhov v rámcovom 
programe Horizont 2020 s cieľom 
rozvinúť nové synergie s výskumnými 
a vývojovými činnosťami strategického 
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významu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 5 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina zástupcov štátov pravidelne 
dostáva informácie najmä o účasti na 
nepriamych akciách financovaných 
spoločným podnikom pre palivové články 
a vodík 2, o výsledkoch jednotlivých výziev 
na predkladanie návrhov a realizácii 
projektov, o synergiách s inými 
relevantnými programami Únie, o plnení 
rozpočtu spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 a o distribúcii 
a využívaní výsledkov výskumu.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby skupina zástupcov štátov mohla plniť svoju úlohu ako poradný orgán spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2, by mala dostávať primerané informácie o všetkých 
relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 143
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Skupina zástupcov štátov spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 
prijme svoj rokovací poriadok.

6. Skupina zástupcov štátov spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 
prijme svoj rokovací poriadok a sprístupní 
ho verejnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Na to, aby skupina zástupcov štátov 
mohla plniť svoje zodpovednosti podľa 
bodov 3, 4 a 5 tohto článku, by jej mal 
výkonný riaditeľ pravidelne poskytovať 
všetky potrebné informácie o výsledkoch 
výziev na predkladanie návrhov, zapojení 
krajín a o účastníkoch vrátane 
finančných údajov a podrobného rozpisu 
nepeňažných príspevkov od členov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Fórum zainteresovaných strán je 
informované o činnostiach spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 
a vyzve sa, aby poskytovalo pripomienky.

2. Fórum zainteresovaných strán dostáva 
pravidelné informácie o činnostiach 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2, najmä o účasti na nepriamych 
akciách financovaných spoločným 
podnikom pre palivové články a vodík 2, 
o výsledkoch jednotlivých výziev na 
predkladanie návrhov a realizácii 
projektov, o synergiách s inými 
relevantnými programami Únie, o plnení 
rozpočtu spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 a o distribúcii 
a využívaní výsledkov výskumu, a vyzve 
sa, aby poskytovalo pripomienky.
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Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby fórum zainteresovaných strán mohlo plniť svoju úlohu ako poradný orgán 
spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, by malo dostávať primerané informácie 
o všetkých relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 146
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Fórum zainteresovaných strán je 
informované o činnostiach spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 
a vyzve sa, aby poskytovalo pripomienky.

2. Fórum zainteresovaných strán dostáva 
pravidelné informácie o činnostiach 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2 a vyzve sa, aby poskytovalo 
pripomienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 14a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. Ak by ktorýkoľvek člen spoločného 
podniku pre palivové články a vodík 2 
neplnil svoje záväzky týkajúce sa 
odsúhlaseného finančného príspevku, 
výkonný riaditeľ ho na to písomne 
upozorní a stanoví primerané obdobie na 
nápravu. Ak v tomto období nedôjde 
k náprave, výkonný riaditeľ zvolá 
zasadnutie správnej rady s cieľom 
rozhodnúť, či člen neplniaci si svoje 
záväzky bude odvolaný alebo sa prijmú 
iné opatrenia až do splnenia jeho 
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záväzkov. Správna rada môže najprv 
pozastaviť hlasovacie práva všetkých 
členov, ktorí si neplnia svoje záväzky, po 
tom, ako ich vypočuje a poskytne im 
príležitosť na nápravu. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) kcie vybrané na financovanie 
s rozdelením podľa druhu účastníkov 
vrátane MSP a podľa krajín a s uvedením 
príspevku spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 pre jednotlivých 
účastníkov a akcie.

c) akcie vybraté na financovanie 
s rozdelením podľa druhu účastníkov 
vrátane MSP, so štatistikami podľa krajín 
a s uvedením finančného príspevku 
spoločného podniku pre palivové články 
a vodík 2 pre jednotlivých účastníkov 
a akcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2 predloží Komisii každý rok 
správu v súlade s článkom 60 ods. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3. Spoločný podnik pre palivové články 
a vodík 2 predloží Komisii a rozpočtovým 
orgánom každý rok správu.

Do dvoch mesiacov od ukončenia každého 
účtovného obdobia výkonný riaditeľ 
predloží účtovnú závierku a súvahu za 
prechádzajúci rok Dvoru audítorov. Dvor 
audítorov môže vykonávať inšpekcie 
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vrátane kontrol na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 preskúma nezávislý 
audítorský orgán podľa ustanovení článku 
60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012.

Účty spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 preskúma Dvor audítorov 
v rámci postupu udelenia absolutória. Pri 
svojom skúmaní Dvor audítorov použije 
zistenia nezávislého audítorského orgánu 
povereného úlohou predložiť stanovisko 
podľa ustanovení článku 60 ods. 5 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 preskúma nezávislý 
audítorský orgán podľa ustanovení
článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012.

Účty spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 preskúma Dvor audítorov 
súlade s článkom 287 zmluvy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 152
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 nepodliehajú 
preskúmaniu Dvora audítorov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 nepodliehajú 
preskúmaniu Dvora audítorov.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Dvor audítorov pripraví osobitnú 
výročnú správu o spoločnom podniku pre 
palivové články a vodík 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 20 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 môže prijať 
pravidlá predchádzania konfliktom 
záujmov a ich riadenia vo vzťahu 
k členom, orgánom a zamestnancom. 
V týchto pravidlách sa zabezpečí, aby sa 
zástupcovia členov v správnej rade 
vyhýbali konfliktu záujmov.

2. Správna rada spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2 prijme pravidlá 
predchádzania konfliktom záujmov a ich 
riadenia vo vzťahu k členom, orgánom 
a zamestnancom. V týchto pravidlách sa 
zabezpečí, aby sa zástupcovia členov 
v správnej rade vyhýbali konfliktu 
záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 21 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď sa spoločný podnik pre palivové 
články a vodík 2 likviduje, jeho aktíva sa 
použijú na pokrytie jeho pohľadávok 
a výdavkov spojených s likvidáciou. 
V čase likvidácie sa každý prebytok rozdelí 
medzi členov úmerne ich finančnému 
príspevku do spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2. Každý takýto 
prebytok, ktorý pripadne Únii, sa vráti do 
jej rozpočtu.

4. Keď sa spoločný podnik pre palivové 
články a vodík 2 likviduje, jeho aktíva sa 
použijú na pokrytie jeho pohľadávok 
a výdavkov spojených s likvidáciou. 
V čase likvidácie sa každý prebytok rozdelí 
medzi členov úmerne ich finančnému 
príspevku do spoločného podniku pre 
palivové články a vodík 2. Každý takýto 
prebytok, ktorý pripadne Únii, sa vráti do
špecifického programu na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020
v rámci rozpočtu Únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Je primerané, aby sa akékoľvek nadbytočné prostriedky vrátili do rámcového programu 
Horizont 2020.
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Pozmeňujúci návrh 157

António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha – 1.4.3

Text predložený Komisiou
1.4.3. Ukazovatele výsledkov a vplyvu 

Navrhuje sa súbor hlavných ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators, ďalej len 
„KPI“) s cieľom monitorovať spoločný podnik 2 pre palivové články a vodík počas obdobia 
od roku 2014 do roku 2020 v súlade s konkrétnymi cieľmi programu.

Oblasť Opis hlavných ukazovateľov výkonnosti Cieľ Kedy?

Prevádzkový cieľ 1 Súkromné a verejné výdavky na činnosti výskumu a vývoja, inovácií a včasného 
zavádzania v Európe (vyvolané spoločným podnikom) >1,4 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 

Do roku 2020

Prevádzkový cieľ 2 Účasť MSP na programe spoločného podniku ≥25 % Každá SPRH

Prevádzkový cieľ 3 Demonštračné projekty spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 
organizované v členských štátoch a regiónoch, ktoré dostávajú podporu zo štrukturálnych fondov EÚ. 7 
projektov Do roku 2020

Prevádzkový cieľ 4 Čas potrebný na udelenie grantu (od uzatvorenia výziev na predkladanie ponúk do 
podpisu grantu)

Čas do prevzatia platieb <180 dní

<90 dní Každá SPRH

Pozmeňujúci návrh
1.4.3. Ukazovatele výsledkov a vplyvu 
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Navrhuje sa súbor hlavných ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators, 
ďalej len „KPI“) s cieľom monitorovať spoločný podnik 2 pre palivové články 
a vodík počas obdobia od roku 2014 do roku 2020 v súlade s konkrétnymi cieľmi 
programu.

Oblasť Opis hlavných ukazovateľov výkonnosti Cieľ
Kedy?

Prevádzkový cieľ 1 Súkromné a verejné výdavky na činnosti výskumu a vývoja, inovácií 
a včasného zavádzania v Európe (vyvolané spoločným podnikom) > 1,4 miliardy EUR na roky 2014 
– 2020 Do roku 2020

Prevádzkový cieľ 2 Účasť MSP na programe spoločného podniku ≥ 25 %
Každá výzva na predkladanie návrhov

Prevádzkový cieľ 3 Demonštračné projekty spoločného podniku pre palivové články a vodík 
2 organizované v členských štátoch a regiónoch, ktoré dostávajú podporu zo štrukturálnych fondov 
EÚ. 35 projektov Do roku 2020

Prevádzkový cieľ 4 Čas potrebný na udelenie grantu (od uzatvorenia výziev na predkladanie 
návrhov do podpisu grantu)

Čas do prevzatia platieb < 180 dní

< 90 dní Každá výzva na predkladanie návrhov

Or. en


