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Pozmeňujúci návrh 5
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom rámcového programu pre 
výskum a inovácie – Horizont 2020 (2014 
– 2020) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../20135 z ... 2013 (ďalej len „rámcový 
program Horizont 2020“) je dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie 
prispením k posilneniu partnerstiev v 
rámci verejného sektora vrátane
prostredníctvom účasti Únie v programoch 
realizovaných niekoľkými členskými 
štátmi v súlade s článkom 185 zmluvy.

(2) Cieľom rámcového programu pre 
výskum a inovácie – Horizont 2020 (2014 
– 2020) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../20135 z ... 2013 (ďalej len „rámcový 
program Horizont 2020“) je dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie tým, že 
zabezpečí tesnejšiu súčinnosť, zvýši 
koordináciu a zabráni nepotrebnej 
duplicite s medzinárodnými, národnými 
a regionálnymi výskumnými programami.
Partnerstvá v rámci verejného sektora 
zahŕňajúce aj účasť Únie na programoch 
uskutočňovaných niekoľkými členskými 
štátmi v súlade s článkom 185 zmluvy by 
mali dosahovať tieto ciele, plniť 
požiadavky konkretizované v uvedenom 
nariadení, najmä v článku 20, a byť v 
úplnej zhode so všeobecnými zásadami, 
ktoré sa vzťahujú na Horizont 2020.

__________________ __________________
5 Ú. v. EÚ … [RP H2020]. 5 Ú. v. EÚ … [RP H2020].

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležité zásady, ktoré boli odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o partnerstvá v rámci verejného sektora a ich 
očakávané výsledky.

Pozmeňujúci návrh 6
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Podľa rozhodnutia Rady … /2013/EÚ z 
… 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický 
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020 – Rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020)9, možno 
na Európsky program metrologického 
výskumu poskytnúť ďalšiu podporu.

(5) Podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 
2013, ktorým sa zriaďuje Horizont 20208a

a rozhodnutia Rady … /2013/EÚ z … 
2013, ktorým sa zriaďuje špecifický 
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020 – Rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020)9, možno 
na Európsky program metrologického 
výskumu poskytnúť ďalšiu podporu.

__________________ __________________
8a Ú. v. EÚ.… [RP H2020].

9 Ú. v. … [ŠP H2020]. 9 Ú. v. EÚ… [ŠP H2020].

Or. en

Odôvodnenie

Okrem odkazu na špecifický program by sa mal doplniť aj odkaz na rámcový program, ktorý 
je dôležitým prvkom na preukázanie súladu s článkom 20 rámcového programu 
a so zásadami, ktoré sú v ňom stanovené.

Pozmeňujúci návrh 7
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Európsky metrologický program pre 
inovácie a výskum (European Metrology 
Programme for Innovation and Research, 
ďalej len „EMPIR“) zosúladený so 
stratégiou Európa 2020 a súvisiacimi 
dôležitými iniciatívami, najmä iniciatívami 
„Únia inovácií“10, „Digitálna agenda pre 
Európu“11, „Európa efektívne využívajúca 
zdroje“12 a „Priemyselná politika vo veku 
globalizácie“13, bude ambicióznejším a 
inkluzívnejším programom realizovaným 
počas desiatich rokov (2014 – 2024) [28] 

(6) Európsky metrologický program pre 
inováciu a výskum (European Metrology 
Programme for Innovation and Research, 
ďalej len „EMPIR“), zosúladený so 
stratégiou Európa 2020 a súvisiacimi 
hlavnými iniciatívami, najmä iniciatívami 
„Únia inovácií“10, „Digitálna agenda pre 
Európu“11, „Európa efektívne využívajúca 
zdroje“12 a „Priemyselná politika vo veku 
globalizácie“13, bude ambicióznejším a 
inkluzívnejším programom, ktorý bude 
počas siedmich rokov (2014 – 2020) 
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účastníckymi štátmi. Ako súčasť zlepšení 
v porovnaní s predchádzajúcim programom 
sa do programu EMPIR zahrnú činnosti v 
oblasti inovácií a priemyselného 
využívania, výskumu noriem a štandardov 
a budovania kapacít.

realizovať [28] zúčastnených štátov. Ako 
súčasť zlepšení v porovnaní 
s predchádzajúcim programom sa do 
programu EMPIR zahrnú činnosti v oblasti 
inovácií a priemyselného využívania, 
výskumu noriem a štandardov a budovania 
kapacít.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 v konečnom znení 
z 6. októbra 2010.

10 COM(2010)0546 final zo 6. októbra 
2010.

11 KOM(2010) 245 v konečnom znení 
z 10. októbra 2012.

11 COM(2010)0245 final/2 z 26. augusta 
2010.

12 KOM(2011) 21 z 26. januára 2011. 12 COM(2011)0021 z 26. januára 2011.
13 KOM(2012) 582 v konečnom znení 
z 10. októbra 2012.

13 COM(2012)0582 final z 10. októbra 
2012.

Or. en

Odôvodnenie

Súbežnosť dvoch generácií partnerstiev v rámci verejného sektora uverejňujúcich výzvy od 
roku 2020 by spôsobila administratívne náklady, prehĺbilo zložitosť financovania výskumu 
EÚ a znížilo transparentnosť skutočných ročných výdavkov. Časový rámec partnerstiev
v rámci verejného sektora by sa preto mal zosúladiť s časovým rámcom programu Horizont 
2020 a budúcich rámcových programov.

Pozmeňujúci návrh 8
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Vzhľadom na celkový cieľ programu 
Horizont 2020 dosiahnuť väčšie 
zjednodušenie a harmonizáciu v oblasti 
financovania výskumu a inovácií na 
úrovni Únie by sa trvanie partnerstiev v 
rámci verejného sektora financovaných 
v rámci programu Horizont 2020 malo 
zosúladiť s trvaním rámcového programu, 
aby sa predišlo súbežnému uplatňovaniu 
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odlišných súborov pravidiel a súvisiacemu 
dodatočnému administratívnemu 
zaťaženiu účastníkov v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Účastnícke štáty plánujú prispievať 
k realizácii programu EMPIR počas 
obdobia, na ktoré sa EMPIR vzťahuje 
(2014 – 2024).

(7) Zúčastnené štáty plánujú prispieť na 
realizáciu programu EMPIR počas 
obdobia, na ktoré sa program EMPIR 
vzťahuje (2014 – 2020).

Or. en

Odôvodnenie

Súbežnosť dvoch generácií partnerstiev v rámci verejného sektora uverejňujúcich výzvy od 
roku 2020 by spôsobila administratívne náklady, prehĺbilo zložitosť financovania výskumu 
EÚ a znížilo transparentnosť skutočných ročných výdavkov. Časový rámec partnerstiev
v rámci verejného sektora by sa preto mal zosúladiť s časovým rámcom programu Horizont 
2020 a budúcich rámcových programov.

Pozmeňujúci návrh 10
Norbert Glante

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Spoločná realizácia programu EMPIR 
si vyžaduje realizačnú štruktúru. 
Účastnícke štáty sa zhodli na realizačnej 
štruktúre pre program EMRP a v roku 2007 
zriadili na základe nemeckých právnych 
predpisov združenie EURAMET e.V. 
(ďalej len „EURAMET“), európsku 

(11) Spoločná realizácia programu EMPIR 
si vyžaduje realizačnú štruktúru. 
Účastnícke štáty sa zhodli na realizačnej 
štruktúre pre program EMRP a v roku 2007 
zriadili na základe nemeckých právnych 
predpisov združenie EURAMET e.V. 
(ďalej len „EURAMET“), európsku
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regionálnu metrologickú organizáciu, ako 
neziskové združenie. EURAMET má 
takisto úlohy a povinnosti súvisiace so 
širšou európskou a globálnou 
harmonizáciou metrológie. Združenie 
EURAMET je prístupné pre všetky 
európske národné metrologické ústavy 
(NMI) ako pre členov a pre určené ústavy 
(DI) ako pre partnerov. Členstvo 
v združení EURAMET nie je podmienené 
existenciou vnútroštátnych programov 
metrologického výskumu. Vzhľadom na to, 
že podľa správy o priebežnom hodnotení 
EMRP sa riadiaca štruktúra združenia 
EURAMET osvedčila ako efektívna 
a vysokokvalitná na účely realizácie 
programu EMRP, EURAMET by sa takisto 
malo použiť pri realizácii programu 
EMPIR. Združenie EURAMET by malo 
byť príjemcom finančného príspevku Únie.

regionálnu metrologickú organizáciu, ako 
neziskové združenie. EURAMET má 
takisto úlohy a povinnosti súvisiace so 
širšou európskou a globálnou 
harmonizáciou metrológie. Združenie 
EURAMET je prístupné pre všetky 
európske národné metrologické ústavy 
(NMI) ako pre členov a pre určené ústavy 
(DI) ako pre partnerov. Členstvo 
v združení EURAMET nie je podmienené 
existenciou vnútroštátnych programov 
metrologického výskumu. Vzhľadom na to, 
že podľa správy o priebežnom hodnotení 
EMRP sa riadiaca štruktúra združenia 
EURAMET osvedčila ako efektívna 
a vysokokvalitná na účely realizácie 
programu EMRP, EURAMET by sa takisto 
malo použiť pri realizácii programu 
EMPIR. Združenie EURAMET by malo 
byť príjemcom finančného príspevku Únie. 
Pri prijímaní zamestnancov združenia 
EURAMET sa musí dbať na rodovú 
rovnosť podľa článku 15 rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EMPIR je 300 miliónov EUR. 
Príspevok sa platí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
vyčlenených na relevantné časti 
špecifického programu na realizáciu 
rámcového programu Horizont 2020 
zriadeného rozhodnutím .../2013/EÚ 
v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) 
bodom vi) a článkami 60 a 61 nariadenia 

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EMPIR je 262,5 miliónov 
EUR. Príspevok sa vyplatí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
pridelených na príslušné časti osobitného 
programu na vykonávanie rámcového 
programu Horizont 2020 ustanoveného 
rozhodnutím .../2013/EÚ v súlade s 
článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom vi) 
a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, 
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(EÚ, Euratom) č. 966/2012. Euratom) č. 966/2012.

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet partnerstiev v rámci verejného sektora a PPP by sa mal znížiť o 12,5 % v dôsledku 
celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo 
k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu na jednej strane 
a financovania partnerstiev na druhej strane.

Pozmeňujúci návrh 12
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) preukázanie zo strany zúčastnených 
štátov, že program EMPIR je zriadený 
v súlade s cieľmi a výskumnými 
prioritami stanovenými v rámcovom 
programe Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje, že by mala byť silná súvislosť medzi činnosťami partnerstiev
v rámci verejného sektora a výskumnými prioritami stanovenými v rámcovom programe 
Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 13
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) preukázanie zo strany zúčastnených 
štátov, že program EMPIR je zriadený 
v súlade so všeobecnými zásadami, 
ktorými sa riadi rámcový program 
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Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania všeobecných zásad, ktorými sa riadi 
rámcový program Horizont 2020, napr. otvorený prístup, rodová rovnosť a nediskriminácia, 
partnerstvami v rámci verejného sektora.

Pozmeňujúci návrh 14
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) preukázanie zo strany zúčastnených 
štátov, že program EMPIR je zriadený 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 20 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 
2013, ktorým sa zriaďuje Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležité zásady, ktoré boli odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o partnerstvá v rámci verejného sektora a ich 
očakávané výsledky.

Pozmeňujúci návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od článku 24 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. ... [pravidlá účasti a 

vypúšťa sa
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šírenia výsledkov v rámci programu 
Horizont 2020] sa nepriame oprávnené 
náklady NMI a DI zúčastňujúcich sa na 
projektoch financovaných z programu 
EMPIR určia uplatnením paušálnej 
sadzby vo výške 5 % celkových 
oprávnených priamych nákladov okrem 
priamych oprávnených nákladov na 
subdodávateľov a nákladov na zdroje, 
ktoré tretie strany sprístupnili a ktoré sa 
nepoužívajú v priestoroch prijímateľa, 
ako aj finančnej podpory tretím stranám.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 16
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V súlade so zásadami transparentnosti 
a nediskriminácie stanovenými v článku 
35, článku 60 ods. 1 a článku 128 ods. 1 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa 
výzvy na predkladanie návrhov 
organizované programom EMPIR 
uverejňujú na internetovom portáli pre 
účastníkov v rámci programu Horizont 
2020.

Or. en

Odôvodnenie

Počas rokovaní v rámci trialógu o Horizonte 2020 sa inštitúcie dohodli, že budú podporovať 
väčšiu jednotu všetkých možností financovaných z programu Horizont 2020, pokiaľ ide 
o výzvy. Komisia sľúbila, že na tento účel bude presadzovať uverejňovanie výziev na 
predkladanie návrhov organizovaných PPP a partnerstvami v rámci verejného sektora na 
portáli pre účastníkov v rámci programu Horizont 2020. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu 
je zmeniť vlastný záväzok na zákonnú požiadavku a zaistiť tak uchádzačom jednoduché 
a prístupné informácie.
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Pozmeňujúci návrh 17
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 vykoná 
priebežné hodnotenie programu EMPIR. 
Komisia pripraví správu z uvedeného 
hodnotenia, do ktorej zahrnie svoje závery 
hodnotenia a postrehy. Komisia uvedenú 
správu zašle Európskemu parlamentu a 
Rade do 30. júna 2018.

1. Komisia do 31. decembra 2017 vykoná 
priebežné hodnotenie programu EMPIR. 
Komisia pripraví správu z uvedeného 
hodnotenia, do ktorej zahrnie svoje závery 
hodnotenia a postrehy. Komisia uvedenú 
správu zašle Európskemu parlamentu a 
Rade do 30. júna 2018. Priebežné 
hodnotenie programu EMPIR tvorí 
súčasť priebežného hodnotenia programu 
Horizont 2020 a zostavuje sa spolu s ním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 vykoná 
priebežné hodnotenie programu EMPIR. 
Komisia pripraví správu z uvedeného 
hodnotenia, do ktorej zahrnie svoje závery 
hodnotenia a postrehy. Komisia uvedenú 
správu zašle Európskemu parlamentu a 
Rade do 30. júna 2018.

1. Komisia do 30. júna 2017 vykoná 
priebežné hodnotenie programu EMPIR. 
Komisia pripraví správu z uvedeného 
hodnotenia, do ktorej zahrnie svoje závery 
hodnotenia a postrehy. Komisia zašle túto 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
31. decembra 2017.

Or. ro


