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Pozměňovací návrh 61
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 4

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala 
s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu 
podstatně změnit návrh Komise;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala 
s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu 
podstatně změnit pozměněný návrh 
Komise;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 63
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ RADY NAŘÍZENÍ RADY
o společném podniku iniciativy pro 
inovativní léčiva 2

o společném podniku iniciativy pro 
inovativní metody léčby

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

Or. en

(Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vyžadovalo odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 64
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na čl. 168 odst. 5 a články 183 
a 184 Smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Existuje několik aspektů, které by odůvodňovaly, aby zavedení navržené iniciativy spadalo 
pod články Lisabonské smlouvy týkající se spolurozhodování – iniciativa IIL je pobídkové 
opatření určené k zajištění vysoké úrovně veřejného zdraví (článek 168) a návrh se týká toho, 
jak je rámcový program prováděn (článek 183). Navíc se navrhuje, aby se mohly do iniciativy 
IIL zapojit subjekty nejen soukromého, ale také veřejného sektoru (programy členských států) 
(tedy články 184/185).
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Pozměňovací návrh 65
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 
19. prosince 2006 o zvláštním programu 
„Spolupráce“, kterým se provádí sedmý 
rámcový program Evropského společenství 
pro výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013)8, určilo 
konkrétní partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, jež mají být 
podporována, včetně partnerství veřejného 
a soukromého sektoru mezi Unií a 
Evropskou federací farmaceutického 
průmyslu a asociací (dále jen „EFPIA“) 
v rámci společné technologické iniciativy 
pro inovativní léčiva.

(2) Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 
19. prosince 2006 o zvláštním programu 
„Spolupráce“, kterým se provádí sedmý 
rámcový program Evropského společenství 
pro výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013)[1], určilo 
konkrétní partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, jež mají být 
podporována, včetně partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v rámci společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva, která mají zahrnovat úzkou 
spolupráci zúčastněných subjektů, mezi 
něž patří průmyslové podniky, výzkumné 
organizace, pacienti, akademická sféra a 
kliničtí lékaři.

__________________ __________________
8 Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86. 8 Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí Rady 2006/971/ES neuvádí konkrétně to, že by měl být společný podnik zřízen v 
partnerství mezi Unií a EFPIA, nýbrž zmiňuje možnost zřízení společných technologických 
iniciativ.

Pozměňovací návrh 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cílem nařízení Evropského parlamentu (4) Nařízení Evropského parlamentu a 
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a Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013 o 
zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)10 je dosáhnout většího dopadu na 
výzkum a inovace spojením programu 
Horizont 2020 s finančními prostředky 
soukromého sektoru v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
v klíčových oblastech, kde výzkum a 
inovace mohou přispět k širším cílům Unie 
v oblasti konkurenceschopnosti a mohou 
napomoci k řešení společenských výzev. 
Účast Unie v těchto partnerstvích by mohla 
mít formu finančních příspěvků pro 
společné podniky zřízené na základě 
článku 187 Smlouvy podle rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES.

Rady č. …./2013/EU ze dne …. 2013 
zavádějící Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020)10 usiluje o dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace kombinací 
rámcového programu Horizont 2020 a 
prostředků soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispívat k širším cílům 
konkurenceschopnosti Unie, vytvořit 
pákový efekt v oblasti soukromých 
investici a pomoci řešit společenské výzvy. 
Tato partnerství by měla být založena na 
dlouhodobých závazcích, včetně 
vyváženého příspěvku od všech partnerů, 
měla by být zodpovědná za dosažení 
daných cílů a uvedena v soulad se 
strategickými cíli Unie souvisejícími 
s výzkumem, vývojem a inovacemi. Řízení 
a fungování těchto partnerství by mělo být 
otevřené, transparentní, účinné a účelné 
a mělo by umožňovat zapojení široké 
škály zainteresovaných subjektů činných 
v jejich konkrétních oblastech. Účast Unie 
v těchto partnerstvích by mohla mít formu 
finančních příspěvků pro společné podniky 
zřízené na základě článku 187 Smlouvy 
podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
10 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

10 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se společných technologických iniciativ a toho, čeho by 
měly dosáhnout.

Pozměňovací návrh 67
Fiona Hall
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cílem nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013 o 
zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)10 je dosáhnout většího dopadu na 
výzkum a inovace spojením programu
Horizont 2020 s finančními prostředky 
soukromého sektoru v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
v klíčových oblastech, kde výzkum a 
inovace mohou přispět k širším cílům Unie 
v oblasti konkurenceschopnosti a mohou 
napomoci k řešení společenských výzev. 
Účast Unie v těchto partnerstvích by mohla 
mít formu finančních příspěvků pro 
společné podniky zřízené na základě 
článku 187 Smlouvy podle rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES.

(4) Cílem nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013 o 
zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)10 je dosáhnout většího dopadu na 
výzkum a inovace spojením programu 
Horizont 2020 s finančními prostředky 
soukromého sektoru v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
v klíčových oblastech, kde výzkum a 
inovace mohou přispět k širším cílům Unie 
v oblasti konkurenceschopnosti a mohou 
napomoci k řešení společenských výzev. 
Tato partnerství by měla odrážet vyvážený 
přínos všech partnerů a jejich řízení a 
fungování by mělo být transparentní, 
otevřené a efektivní. Účast Unie v těchto 
partnerstvích by mohla mít formu 
finančních příspěvků pro společné podniky 
zřízené na základě článku 187 Smlouvy 
podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
10 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

10 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
[…]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 (2014–2020)11 by 
společným podnikům zřízeným podle 

(5) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013 o zřízení Horizontu 2020 a 
rozhodnutím Rady (EU) č. […]/2013 ze 
dne […] 2013 o zřízení zvláštního 
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rozhodnutí č. 1982/2006/ES měla být 
poskytována další podpora, a to za 
podmínek stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013.

programu k provedení Horizontu 2020 
(2014–2020)11 by společným podnikům 
zřízeným podle rozhodnutí č. 
1982/2006/ES měla být poskytována další 
podpora, a to za podmínek stanovených v 
rozhodnutí (EU) č. […]/2013.

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

11 Úř. věst. ... [zvláštní program 
Horizont 2020]

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 69
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 
č. […]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 (2014–2020)11 by
společným podnikům zřízeným podle 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES měla být
poskytována další podpora, a to za 
podmínek stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013.

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 
č. […]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 (2014–2020)11 může být
společným podnikům zřízeným podle 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES poskytována 
další podpora, a to za podmínek 
stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013.

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

11 Úř. věst. ... [zvláštní program 
Horizont 2020]

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Výzkum související s budoucností 
medicíny se uskutečňuje v oblastech, kde 
spojení cílů v sociální oblasti, v oblasti 
veřejného zdraví a konkurenceschopnosti 
biolékařského průmyslu vyžaduje 
sdružování zdrojů a podporu spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se 
zapojením malých a středních podniků. 
Oblast působnosti této iniciativy by se 
měla rozšířit na všechny oblasti výzkumu a 
inovací v oblasti věd o živé přírodě. Tyto 
oblasti by měly význam pro veřejné zdraví, 
jak na to poukázala zpráva Světové 
zdravotnické organizace o prioritních 
lécích pro Evropu a svět, která je nyní 
aktualizována a očekává se, že její nová 
verze bude vydána v roce 2013. Iniciativa 
by následně měla usilovat o zapojení 
širšího okruhu partnerů, včetně podniků se 
střední tržní kapitalizací, z různých odvětví 
(např. z odvětví biolékařského 
zobrazování, informačních technologií 
v lékařství, diagnostiky a/nebo zdraví 
zvířat).  Díky širší účasti by bylo možné 
pokročit ve vývoji nových přístupů a 
technologií pro prevenci, diagnózu a léčbu 
nemocí s vysokým dopadem na veřejné 
zdraví.

(8) Výzkum související s budoucností 
medicíny se uskutečňuje v oblastech, kde 
spojení cílů v sociální oblasti, v oblasti 
veřejného zdraví a konkurenceschopnosti 
biolékařského průmyslu vyžaduje 
sdružování zdrojů a podporu spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se 
zapojením malých a středních podniků. 
Oblast působnosti této iniciativy by se 
měla rozšířit na všechny oblasti výzkumu a 
inovací v oblasti věd o živé přírodě. Tyto 
oblasti by měly význam pro veřejné zdraví, 
jak na to poukázala zpráva Světové 
zdravotnické organizace o prioritních 
lécích pro Evropu a svět, která je nyní 
aktualizována a očekává se, že její nová 
verze bude vydána v roce 2013. Iniciativa 
by následně měla usilovat o zapojení 
širšího okruhu partnerů, včetně malých a 
středních podniků a podniků se střední 
tržní kapitalizací a středně velkých 
podniků, které nejsou na trzích vlastního 
kapitálu a mají inovační potenciál, 
z různých odvětví (např. z odvětví 
biolékařského zobrazování, informačních 
technologií v lékařství, diagnostiky a/nebo 
zdraví zvířat).  Díky širší účasti by bylo 
možné pokročit ve vývoji nových přístupů 
a technologií pro prevenci, diagnózu a 
léčbu nemocí s vysokým dopadem na 
veřejné zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Výzkum související s budoucností 
medicíny se uskutečňuje v oblastech, kde 
spojení cílů v sociální oblasti, v oblasti 
veřejného zdraví a konkurenceschopnosti 
biolékařského průmyslu vyžaduje 
sdružování zdrojů a podporu spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se 
zapojením malých a středních podniků. 
Oblast působnosti této iniciativy by se 
měla rozšířit na všechny oblasti výzkumu a 
inovací v oblasti věd o živé přírodě. Tyto 
oblasti by měly význam pro veřejné zdraví, 
jak na to poukázala zpráva Světové 
zdravotnické organizace o prioritních 
lécích pro Evropu a svět, která je nyní 
aktualizována a očekává se, že její nová 
verze bude vydána v roce 2013. Iniciativa 
by následně měla usilovat o zapojení 
širšího okruhu partnerů, včetně podniků se 
střední tržní kapitalizací, z různých 
odvětví (např. z odvětví biolékařského 
zobrazování, informačních technologií 
v lékařství, diagnostiky a/nebo zdraví 
zvířat).  Díky širší účasti by bylo možné 
pokročit ve vývoji nových přístupů a 
technologií pro prevenci, diagnózu a léčbu 
nemocí s vysokým dopadem na veřejné 
zdraví.

(8) Výzkum související s budoucností 
metod léčby se uskutečňuje v oblastech, 
kde spojení cílů v sociální oblasti, v oblasti 
veřejného zdraví a konkurenceschopnosti 
biolékařského průmyslu vyžaduje 
sdružování zdrojů a podporu spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se 
zapojením malých a středních podniků. 
Oblast působnosti této iniciativy by se 
měla rozšířit na relevantní oblasti 
veřejného zdraví a výzkumu a inovací 
v oblasti věd o živé přírodě, a to za 
zohlednění potřeby prevence nemocí a 
relevantních sociálních aspektů. Tyto 
oblasti by měly význam pro veřejné zdraví, 
jak na to poukázala Světová zdravotnická
organizace, mimo jiné ve zprávě o 
prioritních lécích pro Evropu, a instituce 
členských států s působností v oblasti 
veřejného zdraví. Iniciativa by následně 
měla usilovat o zapojení širšího okruhu 
partnerů z různých odvětví veřejného a 
soukromého sektoru (např. z odvětví 
biolékařského zobrazování, informačních 
technologií v lékařství, fytoterapie, 
fagoterapie, výživy, diagnostiky a/nebo 
zdraví zvířat) a zaujímat 
multidisciplinární přístup, který umožní 
synergie mezi biomedicínskými vědami, 
ostatními vědami o přírodě a 
společenskými vědami. Díky širší účasti by 
bylo možné pokročit ve vývoji nových 
přístupů a technologií pro pochopení 
určujících faktorů souvisejících s životním 
stylem a životním prostředím, prevenci, 
diagnózu a léčbu nemocí s vysokým 
dopadem na veřejné zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Výzkum související s budoucností 
medicíny se uskutečňuje v oblastech, kde 
spojení cílů v sociální oblasti, v oblasti 
veřejného zdraví a konkurenceschopnosti 
biolékařského průmyslu vyžaduje 
sdružování zdrojů a podporu spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se 
zapojením malých a středních podniků. 
Oblast působnosti této iniciativy by se 
měla rozšířit na všechny oblasti výzkumu a 
inovací v oblasti věd o živé přírodě. Tyto 
oblasti by měly význam pro veřejné zdraví, 
jak na to poukázala zpráva Světové 
zdravotnické organizace o prioritních 
lécích pro Evropu a svět, která je nyní 
aktualizována a očekává se, že její nová 
verze bude vydána v roce 2013. Iniciativa 
by následně měla usilovat o zapojení 
širšího okruhu partnerů, včetně podniků se 
střední tržní kapitalizací, z různých odvětví 
(např. z odvětví biolékařského 
zobrazování, informačních technologií 
v lékařství, diagnostiky a/nebo zdraví 
zvířat). Díky širší účasti by bylo možné 
pokročit ve vývoji nových přístupů a 
technologií pro prevenci, diagnózu a léčbu 
nemocí s vysokým dopadem na veřejné 
zdraví.

(8) Výzkum související s budoucností 
medicíny se uskutečňuje v oblastech, kde 
spojení cílů v sociální oblasti, v oblasti 
veřejného zdraví a konkurenceschopnosti 
biolékařského průmyslu vyžaduje 
sdružování zdrojů a podporu spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se 
zapojením malých a středních podniků. 
Oblast působnosti této iniciativy by se 
měla rozšířit na ty oblasti výzkumu a 
inovací v oblasti věd o živé přírodě, ve 
kterých byla prokázána přidaná hodnota 
tohoto nástroje. Tyto oblasti by měly 
význam pro veřejné zdraví, jak na to 
poukázala zpráva Světové zdravotnické 
organizace o prioritních lécích pro Evropu 
a svět aktualizovaná v roce 2013. 
Iniciativa by následně měla usilovat o 
zapojení širšího okruhu partnerů, včetně 
malých a středních podniků a podniků se 
střední tržní kapitalizací, z různých odvětví 
(např. z odvětví biolékařského 
zobrazování, informačních technologií 
v lékařství, diagnostiky a/nebo zdraví 
zvířat).  Díky širší účasti, včetně 
smysluplného zapojení výzkumných 
organizací a organizací pacientů, by bylo 
možné pokročit ve vývoji nových přístupů 
a technologií pro prevenci, diagnózu a 
léčbu nemocí s vysokým dopadem na 
veřejné zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pokračování iniciativy by mělo rovněž 
zohlednit zkušenosti získané v souvislosti 
s činnostmi společného podniku IIL, 
včetně výsledků jeho průběžného 
hodnocení a doporučení zainteresovaných 
subjektů14, a mělo by se uskutečnit v rámci 
struktury a podle pravidel, které budou lépe 
přizpůsobeny účelu v zájmu zvýšení 
efektivnosti a zjednodušení na provozní 
úrovni. Za tímto účelem by společný 
podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 
(dále jen „společný podnik IIL 2“) měl 
přijmout zvláštní finanční předpisy 
zohledňující jeho potřeby v souladu 
s článkem 209 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým 
se stanoví finanční pravidla o souhrnném 
rozpočtu Unie15.

(9) Vývoj iniciativy by měl rovněž 
zohlednit zkušenosti získané v souvislosti 
s činnostmi společného podniku IIL, 
včetně výsledků jeho průběžného 
hodnocení a doporučení zainteresovaných 
subjektů14, a měl by probíhat v rámci 
struktury a podle pravidel, které budou lépe 
přizpůsobeny účelu v zájmu zvýšení 
efektivnosti a zjednodušení na provozní 
úrovni, přičemž cíle iniciativy by měly být 
rozšířeny tak, aby nezahrnovaly pouze 
medicínu, nýbrž širší koncept metod léčby. 
Společný podnik IIL by tedy měl 
pokračovat jako iniciativa pro inovativní 
metody léčby (dále „IIML“).

__________________ __________________
15 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 15 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(Změna IIL 2 na IIML by se měla vztahovat na celý text.)

Pozměňovací návrh 74
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Společný podnik IIL 2 by měl 
fungovat transparentně, aby se zajistilo, že 
účastníci podílející se na jeho činnosti 
budou chránit, využívat a šířit výsledky 
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svého výzkumu takovým způsobem, že 
bude umožněno rozsáhlé rozšíření a 
využití výzkumných údajů a cenově 
dostupný přístup ke konečným výstupům.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Soukromí členové společného 
podniku IIL 2 vyjádřili písemně souhlas 
s tím, aby výzkumné činnosti v oblasti 
společného podniku IIL 1 mohly být 
prováděny v rámci struktury lépe 
přizpůsobené povaze partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. Je vhodné, aby 
soukromí členové společného podniku 
IIL 2 dopisem vyjadřujícím souhlas přijali 
stanovy uvedené v příloze tohoto nařízení.

(10) Členové společného podniku IIML
musí písemně vyjádřit souhlas s tím, aby 
výzkumné činnosti v oblasti společného 
podniku IIML mohly být prováděny 
v rámci struktury lépe přizpůsobené povaze 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru. Je vhodné, aby členové 
společného podniku IIML dopisem 
vyjadřujícím souhlas přijali stanovy 
uvedené v příloze tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu dalšího rozvoje cílů 
společného podniku IIL 2 by členství mělo 
být otevřeno i jiným právním subjektům. 
Vedle toho by právní subjekty, jež mají 
zájem podporovat cíle společného podniku 
IIL 2 ve svých specifických oblastech 

(11) V zájmu dalšího rozvoje cílů 
společného podniku IIML by členství mělo 
být otevřeno veškerým právním subjektům 
usazeným v Unii. Právní subjekty usazené 
v Unii či v zemích přidružených 
k rámcovému programu, jež mají zájem 
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výzkumu, měly mít možnost stát se 
přidruženými partnery společného 
podniku IIL 2.

podporovat cíle společného podniku IIML
ve svých specifických oblastech výzkumu, 
by měly mít možnost stát se členy
společného podniku IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Příspěvky soukromých členů by měly 
být určeny na úhradu správních nákladů 
společného podniku IIL 2 a spolu 
s příspěvky přidružených partnerů v jejich 
specifických oblastech výzkumu na 
spolufinancování potřebné pro provádění 
výzkumných a inovačních akcí 
podporovaných společným podnikem 
IIL 2.

(13) Příspěvky členů by měly být určeny 
na úhradu správních nákladů společného 
podniku IIML a na spolufinancování 
potřebné pro provádění výzkumných a 
inovačních akcí podporovaných společným 
podnikem IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem IIL 2 
by měla být v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. … 
/2013 ze dne … 2013, kterým se stanoví 
pravidla pro účast a šíření výsledků 
„Horizontu 2020 – rámcového programu 
pro výzkum a inovace (2014–2020)“16.

(14) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem IIL 2 
je v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. … /2013 ze 
dne … 2013, kterým se stanoví pravidla 
pro účast a šíření výsledků „Horizontu 
2020 – rámcového programu pro výzkum a 
inovace (2014–2020)“16.
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__________________ __________________
16 Úř. věst. ... [Horizont 2020, pravidla pro 
účast].

16 Úř. věst. ... [Horizont 2020, pravidla pro 
účast].

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Finanční příspěvek Unie by měl být 
spravován v souladu se zásadou řádné 
finanční správy a s příslušnými pravidly 
pro nepřímé řízení stanovenými v nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o 
prováděcích pravidlech k nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/201217.

(15) Finanční příspěvek Unie by měl být 
spravován v souladu se zásadou řádné 
finanční správy a s příslušnými pravidly 
pro nepřímé řízení stanovenými v čl. 60 
odst. 1 až 4 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a nařízením Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 
ze dne 29. října 2012 o prováděcích 
pravidlech k nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/201217.

__________________ __________________
17 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1. 17 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Interní auditor Komise by měl nad 
společným podnikem IIL 2 vykonávat 
stejné pravomoci jako vůči Komisi.

(18) Interní auditor Komise by měl nad 
společným podnikem IIL 2 vykonávat 
stejné pravomoci jako vůči Komisi. Totéž 
platí pro Účetní dvůr Evropské unie a pro 
Evropský parlament.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie mohou zřizovací 
akty každé z institucí nebo jiných subjektů 
zřízených Unií vyloučit přezkoumávání 
účetnictví všech příjmů a výdajů těchto 
subjektů, úřadů a agentur Účetním 
dvorem. V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 má účetnictví 
institucí uvedených v článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý kontrolní orgán, který se má 
mimo jiné vyjádřit k věrohodnosti 
účetnictví a k legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Aby se zamezilo 
zdvojování přezkumů účetnictví, je 
oprávněné stanovit, že účetnictví 
společného podniku IIL 2 nepodléhá 
přezkumu ze strany Účetního dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie mohou zřizovací 
akty každé z institucí nebo jiných subjektů 
zřízených Unií vyloučit přezkoumávání 

vypouští se
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účetnictví všech příjmů a výdajů těchto 
subjektů, úřadů a agentur Účetním 
dvorem. V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 má účetnictví 
institucí uvedených v článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý kontrolní orgán, který se má 
mimo jiné vyjádřit k věrohodnosti 
účetnictví a k legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Aby se zamezilo 
zdvojování přezkumů účetnictví, je 
oprávněné stanovit, že účetnictví 
společného podniku IIL 2 nepodléhá 
přezkumu ze strany Účetního dvora.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie mohou zřizovací 
akty každé z institucí nebo jiných subjektů 
zřízených Unií vyloučit přezkoumávání 
účetnictví všech příjmů a výdajů těchto 
subjektů, úřadů a agentur Účetním dvorem. 
V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 má účetnictví 
institucí uvedených v článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý kontrolní orgán, který se má 
mimo jiné vyjádřit k věrohodnosti 
účetnictví a k legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Aby se zamezilo 
zdvojování přezkumů účetnictví, je 
oprávněné stanovit, že účetnictví 
společného podniku IIL 2 nepodléhá
přezkumu ze strany Účetního dvora.

(19) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie mohou zřizovací 
akty každé z institucí nebo jiných subjektů 
zřízených Unií vyloučit přezkoumávání 
účetnictví všech příjmů a výdajů těchto 
subjektů, úřadů a agentur Účetním dvorem. 
V souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 má účetnictví 
institucí uvedených v článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý kontrolní orgán, který se má 
mimo jiné vyjádřit k věrohodnosti 
účetnictví a k legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Bez ohledu na toto 
vyjádření, které není auditem, je 
oprávněné stanovit, že účetnictví 
společného podniku IIL 2 podléhá
přezkumu ze strany Účetního dvora.

Or. fr
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Odůvodnění

Není odůvodněné stanovit, že účetnictví společného podniku IIL 2 nemá podléhat přezkumu ze 
strany Účetního dvora. Uvedené vyjádření, byť by je vydal nezávislý auditní orgán, není 
auditem, který by umožnil třetím subjektům, mezi jinými Evropské unii a jejímu Parlamentu, 
aby si byly zcela jisty, že účetnictví odráží věrně stav podniku a že operace, které jsou v něm 
evidovány, jsou legální a odpovídají předpisům.

Pozměňovací návrh 84
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Společný podnik IIML by měl 
fungovat transparentně, poskytovat 
subjektům, které jej tvoří, všechny 
dostupné relevantní informace a 
zveřejňovat informace o svém fungování 
včetně návrhů pořadu jednání a zápisů ze 
zasedání správní rady a vědeckého 
výboru. Členové správní rady a vědeckého 
výboru a výkonný ředitel by dále měli 
zveřejnit a průběžně aktualizovat své 
úplné prohlášení o profesních činnostech 
a finančních zájmech.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Aniž by bylo dotčeno průběžné 
hodnocení uvedené v článku 11 a v 
souladu s článkem 26 nařízení o 
programu Horizont 2020, měly by být 
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společné technologické iniciativy jakožto 
zvláštní nástroj financování programu 
Horizont 2020 předmětem důkladného 
průběžného hodnocení, které by mělo 
mimo jiné zahrnovat analýzu jejich 
otevřenosti, transparentnosti a účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz je nezbytný, aby byl zohledněn konečný výsledek vyjednávání o programu 
Horizont 2020. Odráží další důležitý aspekt, který se Parlamentu podařilo zahrnout do článku 
26 nařízení o programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 86
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V souladu se zásadami subsidiarity a 
proporcionality stanovenými v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii nemohou cílů 
společného podniku IIL 2, jimiž jsou 
posílení průmyslového výzkumu a inovací 
v celé Unii, uspokojivě dosáhnout členské 
státy, a může jich tedy z důvodu zamezení 
zdvojení, zachování kritického množství a 
zajištění optimálního využití veřejných 
finančních prostředků lépe dosáhnout Unie. 
Toto nařízení se omezuje na minimum 
nutné k dosažení uvedených cílů a 
nepřekračuje rámec toho, co je pro tento 
účel nezbytné.

(20) V souladu se zásadami subsidiarity a 
proporcionality stanovenými v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii nemohou cílů 
společného podniku IIML, jimiž jsou 
posílení výzkumu a inovací v celé Unii, 
uspokojivě dosáhnout členské státy, a 
může jich tedy z důvodu zamezení 
zdvojení, zachování kritického množství a 
zajištění optimálního využití veřejných 
finančních prostředků lépe dosáhnout Unie. 
Toto nařízení se omezuje na minimum 
nutné k dosažení uvedených cílů a 
nepřekračuje rámec toho, co je pro tento 
účel nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Společný podnik IIL byl zřízen na 
období do 31. prosince 2017. Společný 
podnik IIL 2 by měl zajistit pokračující 
podporu pro výzkumný program v oblasti 
inovativních léčiv díky rozšíření rozsahu 
činností podle upraveného souboru 
pravidel. Přechod od společného podniku 
IIL ke společnému podniku IIL 2 by měl 
být spojen a synchronizován s přechodem 
od sedmého rámcového programu 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
aby bylo zajištěno optimální využití 
finančních prostředků, které jsou na 
výzkum k dispozici. V zájmu právní jistoty 
a jasnosti by proto nařízení Rady (ES) 
č. 73/2008 mělo být zrušeno a měla by být 
stanovena přechodná ustanovení,

(21) Společný podnik IIL byl zřízen na 
období do 31. prosince 2017. Společný 
podnik IIL 2 by měl zajistit pokračující 
podporu pro výzkumný program v oblasti 
inovativních léčiv díky provádění 
zbývajících činností stanovených 
ve výzkumném programu IIL v rámci 
pravidel pro společný podnik IIL. Přechod 
od společného podniku IIL ke společnému 
podniku IIL 2 by měl být spojen a 
synchronizován s přechodem od sedmého 
rámcového programu k rámcovému 
programu Horizont 2020, aby bylo 
zajištěno optimální využití finančních 
prostředků, které jsou na výzkum 
k dispozici. V zájmu právní jistoty a 
jasnosti by proto nařízení Rady (ES) 
č. 73/2008 mělo být zrušeno a měla by být 
stanovena přechodná ustanovení,

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, že společný podnik IIL 2 pouze provádí zbývající činnosti, které byly 
původně plánovány do roku 2017 v rámci výzkumného programu IIL – a nic jiného. Tyto 
zbývající činnosti by se měly řídit „starým“ souborem pravidel IIL, zatímco činnosti IIL 2 by 
se měly řídit „novým“ souborem pravidel. I když je to dost nepohodlné, nemělo by v obou 
souborech pravidel docházet v letech 2014 – 2017 k žádným změnám nebo zásahům.

Pozměňovací návrh 88
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
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harmonizace financování evropského 
výzkumu a inovací, je třeba sladit dobu 
trvání všech partnerství veřejného a 
soukromého sektoru financovaných 
z programu Horizont 2020 s dobou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
různým souborům pravidel, které by 
platily souběžně, a v budoucnu další 
související administrativní zátěži pro 
účastníky a instituce Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S ohledem na hlavní cíl programu 
Horizont 2020, kterým je dosažení většího 
zjednodušení a harmonizace financování 
evropského výzkumu a inovací, by se 
v případě společných podniků mělo 
zamezit existenci různých souborů 
pravidel v rámci programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Je třeba rozvíjet doplňkovost a 
úzkou součinnost se strukturálními fondy 
s cílem odstranit v Evropě rozdíly v oblasti 
výzkumu a inovací. Tam, kde je to možné, 
bude podporována interoperabilita těchto 
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dvou nástrojů. Je vhodné kumulativní 
nebo kombinované financování. V této 
souvislosti se opatření zaměří na plné 
využívání potenciálu fondu evropských 
talentů, čímž se bude optimalizovat 
hospodářský a sociální vliv výzkumu 
a inovací, přičemž tato opatření budou 
odlišná od politik a činností fondů 
k provádění politiky soudržnosti, a 
zároveň se s nimi budou doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) Je třeba zavádět opatření, jež 
podpoří účast malých a středních 
podniků, vysokých škol a výzkumných 
středisek. V této souvislosti by měly být 
zjištěny a odstraněny překážky, jež novým 
subjektům brání v účasti na programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) S ohledem na význam základního 
výzkumu pro průlomové objevy, které 
umožní budoucí inovace, by měly být 
v oblasti výzkumu na poli zdraví v rámci 
programu Horizont 2020 vydávány výzvy 
k předkládání návrhů projektů v oblasti 
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výzkumu a vývoje založených na 
spolupráci, a to vedle činností společného
podniku IIL 2 a souběžně s nimi, zejména 
pokud jde o výzkum úrovně technologické 
připravenosti 1 až 4;

Or. en

Odůvodnění

Podle nařízení o programu Horizont 2020 by měly být činnosti výzkumu a vývoje, na které se 
vztahují společné technologické iniciativy, rovněž zahrnuty do pravidelných výzev k 
předkládání návrhů v pracovních programech Horizont 2020. V případě IIL 2 je třeba při 
nižších úrovních technologické připravenosti provádět výzkum založený na spolupráci 
souběžně s činnostmi IIL 2 s cílem dosáhnout širšího zapojení univerzit a malých a středních 
podniků do výzkumu v oblasti zdraví financovaného na úrovni EU, zajistit správnou 
rovnováhu mezi nižšími a vyššími úrovněmi technologické připravenosti, vytvořit konkurenční 
výzkumné prostředí a podpořit budoucí inovace.

Pozměňovací návrh 93
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) S přihlédnutím k zamýšlené 
součinnosti mezi programem Horizont 
2020 a strukturálními fondy, jakož i 
k příslušným národním a regionálním 
programům financování výzkumu a 
vývoje by měly být regiony v celé Unii 
podporovány, aby aktivně přispívaly 
k činnostem společného podniku IIL 2, 
například tím, že finančně podpoří 
příslušnou výzkumnou infrastrukturu, 
připraví návrhy, budou využívat výsledky 
výzkumu nebo aktivity příslušných 
subjektů zaměřené na budování sítí, 
s cílem podpořit regionální dopad činností 
IIL 2 a jejich potenciál vytvářet pracovní 
místa a růst na regionální úrovni.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament úspěšně prosadil nový článek rámcového nařízení o programu Horizont 
2020, který výslovně požaduje lepší součinnost mezi programem Horizont 2020 a 
strukturálními fondy. V této souvislosti by společné technologické iniciativy neměly být 
výjimkou. Regiony by měly být podpořeny, aby přispěly k jejich činnosti, a to zejména s 
ohledem na jejich obrovský potenciál pro posílení regionálních uskupení.

Pozměňovací návrh 94
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva se zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy (dále jen 
„společný podnik IIL 2“), a to na období 
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
metody léčby se zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy (dále jen 
„společný podnik IIML“), a to na období 
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva se zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy (dále jen 
„společný podnik IIL 2“), a to na období 
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva se zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy (dále jen 
„společný podnik IIL 2“), a to na období 
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

Or. en
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Odůvodnění

Souběžná existence dvou generací společných technologických iniciativ vydávajících výzvy (s 
různými členy, různými pravidly, různými rozpočty) s sebou nese administrativní náklady, 
přispívá ke složitosti financování výzkumu EU a zakrývá skutečné ročně vynaložené finanční 
částky. Doba trvání společných technologických iniciativ by se proto měla sladit s dobou 
trvání programu Horizont 2020 a budoucích rámcových programů. Díky zkrácení časového 
rámce IIL 2 bude také společný podnik schopen vyrovnat se se sníženým rozpočtem, aniž by 
musel měnit své plánované aktivity.

Pozměňovací návrh 96
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k cílům společné
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva, a zejména:

b) přispívat k provádění cílů veřejné 
politiky v oblasti zdraví prostřednictvím
společné technologické iniciativy pro 
inovativní metody léčby, a zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvýšit míru úspěšnosti klinických 
hodnocení prioritních léků stanovených 
Světovou zdravotnickou organizací,

i) zvýšit míru úspěšnosti inovativních 
klinických hodnocení prioritních léků 
stanovených Světovou zdravotnickou 
organizací v oblastech s jasnou potřebou 
v oblasti veřejného zdraví, v nichž nejsou 
dostatečně úspěšné pobídky soukromému 
sektoru, aby investoval samostatně,

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvýšit míru úspěšnosti klinických 
hodnocení prioritních léků stanovených 
Světovou zdravotnickou organizací,

i) zvýšit míru úspěšnosti klinických 
hodnocení prioritních léků a metod léčby
stanovených Světovou zdravotnickou 
organizací a ústavy v EU, jež mají 
působnost v oblasti veřejného zdraví,

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvýšit míru úspěšnosti klinických 
hodnocení prioritních léků stanovených 
Světovou zdravotnickou organizací,

i) zvýšit míru úspěšnosti klinických 
hodnocení prioritních léků stanovených 
Světovou zdravotnickou organizací, aby 
byly naplněny potřeby v oblasti metod 
léčby a veřejného zdraví,

Or. fr

Odůvodnění

Cíle společného podniku IIL 2 musí zapadat do rámce zprávy Světové zdravotnické 
organizace o prioritních lécích pro Evropu a svět.

Pozměňovací návrh 100
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) snížit dobu potřebnou pro klinické 
ověření koncepcí ve vývoji léčiv, 
např. v oblasti imunologických, 
respiračních, neurologických a 
neurodegenerativních onemocnění,

ii) snížit dobu potřebnou pro klinické 
ověření koncepcí ve vývoji metod léčby, 
např. v oblasti imunologických, 
respiračních, neurologických a 
neurodegenerativních onemocnění,

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) vyvinout nové metody léčby 
onemocnění, kde pro to existuje vysoká 
neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 
pobídky omezené, např. u antimikrobiální 
rezistence,

(iii) vyvinout nové očkovací látky, 
diagnostické postupy, léčiva a metody 
léčby onemocnění, kde pro to existuje 
vysoká neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 
pobídky omezené, např. u antimikrobiální 
rezistence,

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) vyvinout nové metody léčby 
onemocnění, kde pro to existuje vysoká 
neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 
pobídky omezené, např. u antimikrobiální 

(iii) vyvinout nové očkovací látky, 
diagnostické postupy, léčiva a metody 
léčby onemocnění, kde pro to existuje 
vysoká neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 
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rezistence, pobídky omezené, např. u antimikrobiální 
rezistence,

Or. fr

Odůvodnění

Metody léčby jsou pouze jednou ze součástí širší potřeby inovací a výzkumu v oblasti zdraví, 
která se týká také vakcín, diagnostických metod a léků. Je třeba vyhnout se nebezpečí 
„katalogu“, který by uváděl příliš mnoho příkladů nemocí, jež by měly představovat prioritu, 
neboť by mohlo omezit akční rádius výzkumu.

Pozměňovací návrh 103
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) vyvinout nové metody léčby 
onemocnění, kde pro to existuje vysoká 
neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 
pobídky omezené, např. u antimikrobiální 
rezistence,

(iii) vyvinout nové očkovací látky, 
diagnostické postupy, léčiva a metody 
léčby onemocnění, kde pro to existuje 
vysoká neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 
pobídky omezené, např. u chorob 
souvisejících s chudobou a opomíjených 
chorob a u antimikrobiální rezistence,

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vyvinout nové metody léčby 
onemocnění, kde pro to existuje vysoká 
neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní 

iii) vyvinout nové metody léčby 
onemocnění, kde pro to existuje vysoká 
neuspokojená potřeba, např. u 
Alzheimerovy choroby, chorob spojených 
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pobídky omezené, např. u antimikrobiální 
rezistence,

s chudobou a opomíjených chorob, a kde 
jsou tržní pobídky omezené, 
např. u antimikrobiální rezistence, a to též 
cestou vývoje metod prevence a léčby,

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod i v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vyvinout biomarkery pro diagnostiku a 
léčbu onemocnění, které mají jasný 
klinický význam a byly schváleny 
regulátory,

iv) podporovat vývoj biomarkerů pro 
diagnostiku a léčbu onemocnění, které 
mají jasný klinický význam a byly 
schváleny regulátory; fáze III a IV 
klinických hodnocení se nepodporují,

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) snížit míru selhání látek, jež mají být 
použity jako vakcíny, ve fázi III klinických 
hodnocení prostřednictvím nových 
biomarkerů pro počáteční hodnocení 
účinnosti a bezpečnosti,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se poskytuje financování pro předkonkurenční výzkum, neměla by se v rámci této 



PE524.772v01-00 30/95 AM\1012280CS.doc

CS

iniciativy financovat fáze III klinických hodnocení.

Pozměňovací návrh 107
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod v i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) do projektů realizovaných v rámci IIL 
v návaznosti na výzvy k předkládání 
návrhů může být jako účastník či 
koordinátor zapojena jakákoli způsobilá 
instituce;
(Účast (též v roli koordinátora) by neměla 
být omezena na členy EFPIA)

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod v i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) prostřednictvím celého společného 
podniku IIML přispívat k vývoji 
otevřených inovačních modelů pro 
výzkum orientovaný na potřeby, a to i nad 
úroveň samotného projektu,

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod v i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vib) posílit schopnost menších subjektů, 
jako jsou výzkumné organizace, univerzity 
a malé a střední podniky, účastnit se 
otevřených inovačních modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod v i c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vic) mít za cíl poskytování přístupných a 
cenově dostupných metod léčby v souladu 
s cíli a prioritami EU pro výzkum a vývoj 
v oblasti zdraví, jak jsou stanoveny 
v Horizontu 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod v i d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vid) koordinovat procesy v oblasti 
financování a koordinace výzkumu a 
vývoje a jejich provádění, zejména 
prostřednictvím demonstračních projektů, 
s iniciativami, jež vyplynou z postupu 
poradní odborné pracovní skupiny 
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Světové zdravotnické organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporovat zapojení malých a 
středních podniků do jeho činností, 
v souladu s cíli rámcového programu 
Horizont 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 2a
Rozsah činností

1. Za účelem splnění cílů stanovených v 
článku 2 může výzkumný program IIL 2 
financovat výzkumné a vývojové činnosti 
zahrnující úrovně technologické 
připravenosti 2–6.
2. V případě, že výzkumný program IIL 2 
předpokládá inovační činnosti zahrnující 
úrovně technologické připravenosti 7–8, 
sníží se míry financování nepřímých akcí 
v souladu s pravidly pro účast [článek 22].

Or. en
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Odůvodnění

Účelem tohoto článku je upřesnit rozsah činností společného podniku IIL 2, zejména pokud 
jde o příslušné úrovně technologické připravenosti zahrnuté do jeho výzkumného programu. 
Pravidla pro účast rovněž vyžadují, aby byla více zohledněna koncepce úrovní technologické 
připravenosti za účelem stanovení úrovní financování, což tento článek za účelem stanovení 
míry financování používané při nepřímých akcích činí.

Pozměňovací návrh 114
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Maximální příspěvek Unie, včetně 
prostředků ESVO, na správní a provozní 
výdaje společného podniku IIL 2 činí 1 725 
milionů EUR a tvoří jej:

Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků členských států Evropského 
sdružení volného obchodu (ESVO), na 
správní a provozní výdaje společného 
podniku IIL 2 činí 1 725 milionů EUR a 
tvoří jej:

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění zkratky.

Pozměňovací návrh 115
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Maximální příspěvek Unie, včetně 
prostředků ESVO, na správní a provozní 
výdaje společného podniku IIL 2 činí 1 725
milionů EUR a tvoří jej:

Maximální příspěvek Unie, včetně 
prostředků ESVO, na správní a provozní 
výdaje společného podniku IIL 2 činí 1 000
milionů EUR a odpovídá příspěvku členů.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhuje se zachovat v 7. rámcovém programu týž rozpočet. Tím se zajistí, že ve srovnání s 
předchozím obdobím financování nebudou omezeny finanční prostředky a že budou zároveň 
zpřístupněny další prostředky k financování jiných významných priorit v oblasti zdraví v 
rámci Horizontu 2020, kde není mnoho finančních zdrojů ze soukromého sektoru a je třeba 
zdrojů veřejných.

Pozměňovací návrh 116
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Maximální příspěvek Unie, včetně 
prostředků ESVO, na správní a provozní 
výdaje společného podniku IIL 2 činí 1 725
milionů EUR a tvoří jej:

Maximální příspěvek Unie, včetně 
prostředků ESVO, na správní a provozní 
výdaje společného podniku IIL 2 činí 
1 509, 375 milionů EUR a tvoří jej:

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na společný podnik IIL 2 by měl být snížen o 12,5 % v důsledku celkového snížení 
finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, tak aby nebyla ohrožena 
křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci v oblasti zdraví na jedné 
straně a financování společné technologické iniciativy na straně druhé. Stejné snížení by mělo 
platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Doba trvání IIL 2 by se měla zároveň 
snížit o čtyři roky.

Pozměňovací návrh 117
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 1 500 milionů EUR odpovídajících 
příspěvku federace EFPIA nebo jejích 
zakládajících subjektů nebo či jejich 

vypouští se
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přidružených subjektů;

Or. en

(Srov. pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1.)

Odůvodnění

Navrhuje se jednotná kategorie člena jiného než Unie. Příspěvek EU by měl odpovídat sumě 
příspěvků členů.

Pozměňovací návrh 118
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 1 500 milionů EUR odpovídajících
příspěvku federace EFPIA nebo jejích 
zakládajících subjektů nebo či jejich 
přidružených subjektů;

a) nejvýše 1 500 milionů EUR navíc 
k příspěvku federace EFPIA nebo jejích 
zakládajících subjektů či jejich 
přidružených subjektů;

Or. en

Odůvodnění

Třebaže byl rozpočet na Horizont 2020 oproti původnímu návrhu snížen, není na místě 
snižovat stejným poměrem také rozpočet na partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tato 
partnerství povzbuzují k účasti průmysl, což je jedním z hlavních cílů Horizontu 2020.

Pozměňovací návrh 119
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 1 500 milionů EUR odpovídajících 
příspěvku federace EFPIA nebo jejích 
zakládajících subjektů nebo či jejich 
přidružených subjektů;

a) až 1 312,5 milionů EUR odpovídajících 
příspěvku federace EFPIA nebo jejích 
zakládajících subjektů či jejich 
přidružených subjektů;
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Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na společný podnik IIL 2 by měl být snížen o 12,5 % v důsledku celkového snížení 
finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, tak aby nebyla ohrožena 
křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci v oblasti zdraví na jedné 
straně a financování společné technologické iniciativy na straně druhé. Stejné snížení by mělo 
platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Doba trvání IIL 2 by se měla zároveň 
snížit o čtyři roky.

Pozměňovací návrh 120
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 225 milionů EUR odpovídajících 
dalším příspěvkům jiných členů z řad 
přidružených partnerů nebo jejich 
zakládajících či přidružených subjektů.

vypouští se

Or. en

(Srov. pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1.)

Odůvodnění

Navrhuje se jednotná kategorie člena jiného než Unie. Příspěvek EU by měl odpovídat sumě 
příspěvků členů.

Pozměňovací návrh 121
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 225 milionů EUR odpovídajících 
dalším příspěvkům jiných členů z řad 
přidružených partnerů nebo jejich 

b) až 196, 875 milionů EUR 
odpovídajících dalším příspěvkům jiných 
členů z řad přidružených partnerů nebo 
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zakládajících či přidružených subjektů. jejich zakládajících či přidružených 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na společný podnik IIL 2 by měl být snížen o 12,5 % v důsledku celkového snížení 
finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, tak aby nebyla ohrožena 
křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci v oblasti zdraví na jedné 
straně a financování společné technologické iniciativy na straně druhé. Stejné snížení by mělo 
platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Doba trvání IIL 2 by se měla zároveň 
snížit o čtyři roky.

Pozměňovací návrh 122
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příspěvek Unie je hrazen z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program 
Horizont 2020 k provedení rámcového 
programu Horizont 2020, a to v souladu 
s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem iv) a 
články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 pro subjekty uvedené v 
článku 209 uvedeného nařízení.

Příspěvek Unie je hrazen z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program 
Horizont 2020 k provedení rámcového 
programu Horizont 2020, a to v souladu 
s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem iv) a čl. 60 
odst. 1 až 4 a článkem 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 pro subjekty 
uvedené v článku 209 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 2 
se bude zabývat prvky stanovenými 

3. Dohoda o přenesení pravomocí uvedená 
v odstavci 2 řeší záležitosti stanovené v čl. 
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v čl. 58 odst. 3 a v článcích 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 
v článku 40 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1268/2012 a mimo jiné 
i těmito prvky:

58 odst. 3, čl. 60 odst. 1 až 4 a článku 61 
nařízení (ES, Euratom) č. 966/2012 a v 
článku 40 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1268/2012 a další, 
včetně následujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) režimy související s poskytováním údajů 
nezbytných pro splnění povinností Komise 
v oblasti šíření informací a podávání zpráv,

d) režimy související s poskytováním údajů 
nezbytných pro splnění povinností Komise 
v oblasti šíření informací a podávání zpráv,
včetně včasného vložení úplných 
informací o všech návrzích a grantových 
dohodách do celosvětové databáze 
programu Horizont 2020 ECORDA,

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příspěvky jiných členů než Unie a 
přidružených partnerů

Příspěvky jiných členů než Unie

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se jednotná kategorie člena jiného než Unie. Příspěvek EU by měl odpovídat sumě 
příspěvků členů.
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Pozměňovací návrh 126
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Federace EFPIA přispívá nebo zajistí, 
aby její zakládající subjekty nebo jejich 
přidružené subjekty přispívaly příspěvkem 
ve výši nejméně 1 500 milionů EUR. Jiní 
členové než Unie nebo přidružení partneři 
přispívají nebo zajistí, aby jejich 
zakládající subjekty nebo jejich 
přidružené subjekty přispívaly celkovým 
příspěvkem ve výši, ke které se zavázali, 
když se stali členem nebo přidruženým 
partnerem.

1. Jiní členové než Unie přispívají
příspěvkem ve výši nejméně 750 milionů 
EUR nebo zajistí, aby jejich zakládající 
nebo přidružené subjekty usazené v Unii 
nebo zemích přidružených k horizontu 
2020 přispívaly celkovým příspěvkem ve 
výši, ke které se zavázaly, když se stali 
členem

Or. en

Odůvodnění

Mít možnost stát se členem IIML by měl mít každý subjekt soukromého sektoru, který si přeje 
přispívat. Dále by se mělo zvážit, že by se členy mohly stát také jiné organizace, které mají 
sídlo v Unii nebo přidružených zemích a přispívaly by k financování, jako jsou organizace 
veřejného sektoru nebo výzkumné organizace.

Pozměňovací návrh 127
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příspěvek stanovený v odstavci 1 sestává 
z příspěvků do společného podniku IIL 2
stanovených v čl. 13 odst. 2, čl. 13 odst. 3 
písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. c) stanov 
uvedených v příloze.

2. Příspěvek stanovený v odstavci 1 sestává 
z příspěvků do společného podniku IIML
stanovených v čl. 13 odst. 2, čl. 13 odst. 3 
písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. c) stanov 
uvedených v příloze. Příspěvky ve formě 
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věcného plnění od subjektů usazených v 
jiných třetích zemích než těch, které jsou 
přidruženy k Horizontu 2020, se 
nezapočítají jako příspěvky ve formě 
věcného plnění podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Pokud si soukromé subjekty usazené ve třetích zemích, jako např. v USA, přejí přispívat ve 
formě věcného plnění k výzkumu, mělo by to být možné, avšak jejich příspěvek by se neměl 
započítávat jako příspěvek ke společnému podniku, tj. neměl by se o danou částku zvyšovat 
příspěvek ze strany Unie.

Pozměňovací návrh 128
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jiní členové než Unie a přidružení 
partneři do 31. ledna každého roku podají 
správní radě společného podniku IIL 2 
zprávu o hodnotě příspěvků uvedených 
v odstavci 2 za předchozí finanční rok.

3. Jiní členové než Unie do 31. ledna 
každého roku podají správní radě 
společného podniku IIL 2 zprávu o 
hodnotě příspěvků uvedených v odstavci 2 
za předchozí finanční rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může finanční příspěvek Unie 
do společného podniku IIL 2 ukončit, 
úměrně snížit nebo pozastavit nebo zahájit 

5. Komise může finanční příspěvek Unie 
do společného podniku IIML ukončit, 
úměrně snížit nebo pozastavit nebo zahájit 
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postup likvidace stanovený v čl. 21 odst. 2 
stanov uvedených v příloze, jestliže tito 
členové a přidružení partneři, jejich 
zakládající subjekty nebo jejich 
přidružené subjekty příspěvky uvedené 
v odstavci 2 neplní, plní pouze částečně 
nebo plní opožděně.

postup likvidace stanovený v čl. 21 odst. 2 
stanov uvedených v příloze, jestliže 
společný podnik neplní veřejné cíle 
finančního příspěvku a jestliže členové
příspěvky uvedené v odstavci 2 neplní, plní 
pouze částečně nebo plní opožděně.

Or. en

Odůvodnění

Komise, která poskytuje finanční prostředky z rozpočtu Horizontu 2020, musí mít možnost 
ukončit činnost společného podniku, pokud dostatečně neprokáže, že plní své cíle. Veřejné 
prostředky nevynaložené v rámci společného podniku by zůstaly dostupné v rámci společenské 
výzvy Horizontu 2020 v oblasti zdraví pro výzvy týkající se společného výzkumu nebo pro jiné 
formy veřejného financování.

Pozměňovací návrh 130
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Společný podnik IIL 2 přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2013 a 
s nařízením (EU) č. ... [nařízení 
v přenesené pravomoci o vzorovém 
finančním nařízení pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru].

Bez ohledu na článek 12 tohoto nařízení 
společný podnik IIL 2 přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2013 a 
s nařízením (EU) č. ... [nařízení 
v přenesené pravomoci o vzorovém 
finančním nařízení pro partnerství 
veřejného a soukromého sektoru].

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správní rada přijme podle článku 110 
služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 
odst. 1 služebního řádu a článku 6 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
kterým přenese příslušné pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování na 
výkonného ředitele a kterým stanoví 
podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. 
Výkonný ředitel je oprávněn tyto 
pravomoci přenést na další osoby.

Správní rada přijme podle článku 110 
služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 
odst. 1 služebního řádu a článku 6 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
kterým přenese příslušné pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování na 
výkonného ředitele a kterým stanoví 
podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. 
Výkonný ředitel je oprávněn tyto 
pravomoci přenést na další osoby. 
Výkonný ředitel podá na dalším zasedání 
správní rady zprávu o výkonu těchto 
pravomocí, které vykonává sám nebo je 
přenesl na další osoby.

Or. fr

Odůvodnění

U veškerých přenesených pravomocí musí být podávána zpráva o jejich výkonu.

Pozměňovací návrh 132
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může
správní rada rozhodnout o dočasném 
pozastavení přenesení pravomocí orgánu 
oprávněného ke jmenování na výkonného 
ředitele a pravomocí jím přenesených na 
další osoby a vykonávat je sama, případně 
je delegovat na některého ze svých členů 
nebo na jiného zaměstnance společného 
podniku než na výkonného ředitele.

Správní rada může přijmout odůvodněné 
rozhodnutí o dočasném pozastavení 
přenesení pravomocí orgánu oprávněného 
ke jmenování na výkonného ředitele a 
pravomocí jím přenesených na další osoby 
a vykonávat je sama, případně je delegovat 
na některého ze svých členů nebo na jiného 
zaměstnance společného podniku než na 
výkonného ředitele.

Or. fr
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Odůvodnění

K pozastavení či odvolání přenesení pravomocí může dojít kdykoli, aniž by správní rada 
musela odůvodňovat, že nastaly zvláštní okolnosti.

Pozměňovací návrh 133
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na společný podnik IIL 2 a jeho 
zaměstnance se vztahuje Protokol o 
výsadách a imunitách Unie.

Na výkonného ředitele a členy správní 
rady společného podniku IIL 2 se vztahuje 
Protokol o výsadách a imunitách Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Není na místě rozšiřovat výsady a imunity Evropské unie na všechny zaměstnance, nýbrž 
pouze na osoby, u nichž to odůvodňuje jejich odpovědnost.

Pozměňovací návrh 134
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik IIL 2 v souladu 
s obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států škodu způsobenou 
jeho zaměstnanci při výkonu jejich 
povinností.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik IIL 2 v souladu s 
obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států škodu způsobenou 
jeho zaměstnanci a členy správní rady při 
výkonu jejich povinností.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 135
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ve sporech týkajících se náhrady škody 
způsobené zaměstnanci společného 
podniku IIL 2 při výkonu jejich 
povinností,

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není na místě stanovovat pro tento typ sporů odchylku od společné právní úpravy.

Pozměňovací návrh 136
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, na něž se 
nevztahuje toto nařízení ani jiné právní 
akty Unie, použije se právo státu, ve 
kterém se nachází sídlo společného 
podniku IIL 2.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není na místě stanovovat odchylku od společné právní úpravy v oblasti sporů a je třeba 
umožnit, aby fungovala smluvně dohodnutá pravidla.

Pozměňovací návrh 137
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 31. prosince 2017 provede 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2. Závěry tohoto hodnocení spolu se 
svými připomínkami sdělí Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 
června 2018.

1. Komise do 31. prosince 2017 provede 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2.

V tomto hodnocení se zohlední 
doporučení vědeckého výboru IIL 2. 
Hodnocení bude mimo jiné obsahovat 
podrobnou analýzu průběžných výsledků 
IIL 2 vzhledem ke zvláštním ukazatelům, 
které stanoví správní rada IIL 2.
Průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2 tvoří součást průběžného hodnocení 
programu Horizont 2020.
Závěry tohoto hodnocení spolu se svými 
připomínkami sdělí Komise Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. června 2018.

Or. fr

Odůvodnění

Jde zde o to posílit úlohu vědeckého výboru společného podniku IIL 2, aby bylo zajištěno jeho 
řádné fungování. Členové vědeckého výboru totiž disponují vědeckými schopnostmi a 
znalostmi v dotčené technické oblasti, kterých je třeba k tomu, aby mohla být společnému 
podniku IIL 2 udílena strategická doporučení založená na vědeckých údajích.

Pozměňovací návrh 138
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 31. prosince 2017 provede 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2. Závěry tohoto hodnocení spolu se 
svými připomínkami sdělí Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 

1. Komise do 31. července 2017 provede 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2. Závěry tohoto hodnocení spolu se 
svými připomínkami sdělí Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 
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června 2018. ledna 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 31. prosince 2017 provede 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2. Závěry tohoto hodnocení spolu se 
svými připomínkami sdělí Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 
června 2018.

1. Komise do 31. prosince 2017 provede 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2. Závěry tohoto hodnocení spolu se 
svými připomínkami sdělí Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 
června 2018. Průběžné hodnocení 
společného podniku IIL 2 tvoří součást 
průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 a je s ním sestavováno 
společně.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží změny, které byly provedeny v článku 26 nařízení o 
programu Horizont 2020, kde je jasně uvedeno, že společné technologické iniciativy jsou 
součástí průběžného hodnocení programu Horizont 2020 a musí mu být podrobeny.

Pozměňovací návrh 140
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rozpočet společného podniku IIL 2 
může být předmětem přezkumu v polovině 
období.

Or. en
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Odůvodnění

V závislosti na výsledcích průběžného hodnocení a při náležitém zohlednění všech ostatních 
rozhodujících faktorů by možnost úpravy rozpočtu IIL 2 měla být zahrnuta do základního 
právního aktu IIL 2. Obecně platí, že odkaz na možný přezkum rozpočtu v průběhu přezkumu 
v polovině období by měl být zahrnut též do základních právních aktů ostatních společných 
podniků.

Pozměňovací návrh 141
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 
podniku IIL 2, bude součástí absolutoria, 
které Komisi na doporučení Rady uděluje
Evropský parlament v souladu s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku IIL 2 uděluje 
Evropský parlament na doporučení Rady 
postupem, který je srovnatelný s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy o 
fungování EU a v článcích 164 až 166 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, EURATOM) č. 966/2012, a to na 
základě auditní zprávy Účetního dvora 
Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby společné podniky podléhaly auditní kontrole Účetního dvora EU a týmž 
postupům udělení absolutoria jako Evropská komise, tedy s rozpočtovou a politickou 
kontrolou Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 142
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 
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podniku IIL 2, bude součástí absolutoria, 
které Komisi na doporučení Rady uděluje 
Evropský parlament v souladu s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy.

podniku IIL 2, je udělováno Evropským 
parlamentem na doporučení Rady do 15. 
května roku n+2 v souladu s postupem 
srovnatelným s postupem stanoveným v 
článku 319 Smlouvy o fungování EU a
článcích 164 a 165 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 a ve finančních 
pravidlech společného podniku IIL 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odmítne-li Evropský parlament udělit 
absolutorium, výkonný ředitel podá 
výpověď správní radě a ta podle okolností 
rozhodne o konečném řešení.

Or. fr

Odůvodnění

Má-li být proces udílení absolutoria důvěryhodný, je třeba, aby byly z odmítnutí jeho udělení 
vyvozeny důsledky v tom smyslu, že o osudu výkonného ředitele rozhodne správní rada. Tento 
postup neznamená odvolání – jde pouze o povinnost výkonného ředitele podat správní radě 
výpověď; správní rada pak posoudí, jak se bude postupovat dále.

Pozměňovací návrh 144
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zaměstnanci společného podniku, 
výkonný ředitel a členové správní rady 
uvědomí neprodleně úřad OLAF o 
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podvodech, o nichž se dozvěděli při 
výkonu své funkce či mandátu, přičemž 
kvůli tomuto uvědomění nemohou být 
hnáni k odpovědnosti. Nesplní-li tuto 
povinnost, jsou za důsledky podvodu, o 
němž věděli a úřad OLAF neuvědomili, 
osobně odpovědni.

Or. fr

Odůvodnění

Boj proti podvodům musí být prioritou Unie. Tato úprava uvědomování, která funguje již 
nejméně v jednom členském státě, je v tomto ohledu velmi užitečným nástrojem.

Pozměňovací návrh 145
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společný podnik IIL 2 může přijmout 
prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 1049/2001.

2. Společný podnik IIL 2 může přijmout 
prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 1049/2001. Zejména se zveřejní všechny 
dokumenty týkající se zasedání správní 
rady, skupiny zástupců členských států a 
vědeckého výboru (včetně návrhů pořadu 
jednání a zápisů ze zasedání).

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členové správní rady, vědeckého 
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výboru a výkonný ředitel zveřejní a budou 
průběžně aktualizovat své prohlášení o 
veškerých odborných činnostech, o 
finančních zájmech a střetu zájmů. 
Prohlášení obsahuje tyto údaje:
a) zaměstnání příslušné osoby a její 
členství v radách nebo výborech 
soukromých společností, nevládních 
organizací a sdružení;
b) podíly ve společnostech nebo 
partnerství tam, kde mohou mít případný 
vliv na veřejnou politiku, nebo kde takový 
podíl umožňuje příslušné osobě mít 
významný vliv na veřejné záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Na akce financované společným podnikem 
IIL 2 se použije nařízení (EU) č. ... 
[pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020]. V souladu s uvedeným 
nařízením je společný podnik IIL 2 
považován za orgán pro financování a 
poskytuje finanční podporu nepřímým 
akcím, jak je stanoveno v článku 1 stanov 
uvedených v příloze.

Na akce financované společným podnikem 
IIL 2 se použije nařízení (EU) č. ... 
[pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020]. V souladu s uvedeným 
nařízením je společný podnik IIL 2 
považován za orgán pro financování a 
poskytuje finanční podporu nepřímým 
akcím, jak je stanoveno v článku 1 stanov 
uvedených v příloze.

Odchylky stanovené v čl. 1 odst. 3 nařízení 
(EU) č…. [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] se důsledně 
uplatňují, tak aby všem účastníkům byla 
zaručena procesní jistota, aby byla 
umožněna co nejširší účast malých a 
středních podniků a bylo zajištěno 
rovnocenné a spravedlivé zacházení 
s účastníky, pokud jde o vlastnickou 
odpovědnost a přístup k výsledkům 
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vytvořeným v rámci projektů IIL 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Na akce financované společným podnikem 
IIL 2 se použije nařízení (EU) č. ... 
[pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020]. V souladu s uvedeným 
nařízením je společný podnik IIL 2 
považován za orgán pro financování a 
poskytuje finanční podporu nepřímým 
akcím, jak je stanoveno v článku 1 stanov 
uvedených v příloze.

Na nepřímé akce financované společným 
podnikem IIL 2 se použije nařízení (EU) 
č. ... [pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020] a rozhodnutí Komise 
týkající se jeho provádění. V souladu 
s uvedeným nařízením je společný podnik 
IIL 2 považován za orgán pro financování 
a poskytuje finanční podporu nepřímým 
akcím, jak je stanoveno v článku 1 stanov 
uvedených v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že nebudou platit jen pravidla pro účast, ale 
i související prováděcí akty, jako jsou pravidla pro předkládání, hodnocení, výběr, zadávání a 
kontrolu postupů. Podle čl. 1 odst. 1 pravidel pro účast platí tato pravidla pouze na nepřímé 
akce.

Pozměňovací návrh 149
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik IIML zásadně uplatňuje 
pravidla pro šíření a využívání výsledků, 
která jsou stanovena pro Horizont 2020. 
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Dále vypracuje závazné pokyny 
k zajištění:
– otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu po ukončení projektu, a to 
včetně přístupu k údajům týkajícím se 
klinických hodnocení včetně negativních i 
pozitivních výsledků;
– řízení duševního vlastnictví a licenčních 
postupů tak, aby byl zajištěn co nejširší a 
nejdostupnější přístup ke konečným 
výstupům;
Je třeba věnovat pozornost tomu, aby se 
mohly otevřených inovačních modelů 
úspěšně účastnit také menší subjekty, jako 
jsou výzkumné organizace, univerzity a 
malé a střední podniky;

Or. en

Odůvodnění

Pokusy nastavit v IIL 1 v rámci jednotlivých projektů otevřenější inovační modely ukazují, že 
působí obtíže, a to zejména menším subjektům, jako jsou výzkumné organizace, univerzity a 
malé a střední podniky. Třebaže by se cíl vytvářet otevřené inovační modely neměl ztrácet ze
zřetele, měla by se věnovat větší pozornost jak potřebám těchto slabších subjektů, tak 
veřejnému zájmu na tom, aby byl ke konečným výstupům umožněn širší a finančně dostupnější 
přístup. V návrhu IIL oba tyto aspekty chybí.

Pozměňovací návrh 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zohlednění zvláštních provozních 
potřeb společného podniku IIL 2 mohou 
ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech obsahovat pracovní plány 
společného podniku IIL 2 odchylky od 
pravidel pro účast v Horizontu 2020. Tyto 
případy však musí být omezeny na 
absolutní minimum. Odchylky od pravidel 
pro účast nesmějí mít odrazující účinky, 
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pokud jde o účast univerzit, neziskových 
výzkumných organizací nebo malých a 
středních podniků, a nesmějí být 
v rozporu s obecným duchem 
spravedlivého a rovného zacházení se 
všemi zúčastněnými subjekty, které je 
zakotveno v pravidlech pro účast 
programu Horizont 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzvy společného podniku IIL 2 
k předkládání návrhů se zveřejní na 
internetovém účastnickém portálu 
programu Horizont 2020 v souladu se 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminace stanovenými v čl. 60 odst. 
1 a čl. 128 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a v článku 16 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 152
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mobilizuje zdroje veřejného a 
soukromého sektoru potřebné pro 
dosažení cílů společného podniku IIL 2,

a) na základě konzultací se členy IIML, 
jejími poradními orgány a zúčastněnými 
subjekty rozvíjí strategický plán výzkumu 
společného podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidelně přezkoumává a provádí 
veškeré nutné změny strategického plánu 
výzkumu společného podniku IIL 2 
s ohledem na vědecký pokrok, ke kterému 
došlo v průběhu jeho provádění,

b) pravidelně přezkoumává a provádí 
veškeré nutné změny strategického plánu 
výzkumu společného podniku IIL 2 
s ohledem na vědecký pokrok, ke kterému 
došlo v průběhu jeho provádění, přičemž 
tam, kde je to na místě, bere v úvahu 
výsledky prognostických přezkumů 
prováděných vědeckou komisí pro zdraví 
programu Horizont 2020 v souladu s 
čl. 12 odst. 2 programu Horizont 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, ostatními členy, 
přidruženými partnery a dalšími 

c) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, ostatními členy, 
přidruženými partnery a dalšími 
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zúčastněnými subjekty, například jinými 
průmyslovými odvětvími, regulačními 
orgány, organizacemi pacientů, 
akademickou sférou a klinickými středisky, 
jakož i spolupráci mezi průmyslem a 
akademickou sférou,

zúčastněnými subjekty, například jinými 
průmyslovými odvětvími, regulačními 
orgány, organizacemi pacientů, 
akademickou sférou, výzkumnými 
organizacemi a klinickými středisky, jakož 
i spolupráci mezi průmyslem a 
akademickou sférou, přičemž zajišťuje, 
aby spektrum účastníků bylo co nejširší, 
jak pokud jde o zeměpisné rozložení, tak o 
jejich velikost,

Or. ro

Pozměňovací návrh 155
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, ostatními členy, 
přidruženými partnery a dalšími 
zúčastněnými subjekty, například jinými 
průmyslovými odvětvími, regulačními 
orgány, organizacemi pacientů, 
akademickou sférou a klinickými středisky, 
jakož i spolupráci mezi průmyslem a 
akademickou sférou,

c) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií a dalšími 
zúčastněnými subjekty, například jinými 
průmyslovými odvětvími, regulačními 
orgány, organizacemi pacientů, 
výzkumnými organizacemi, jako jsou 
partnerství pro vývoj produktů, 
akademickou sférou a klinickými středisky, 
organizacemi občanské společnosti, jakož 
i spolupráci mezi průmyslem a 
akademickou sférou,

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

c) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, ostatními členy, 
přidruženými partnery a dalšími 
zúčastněnými subjekty, například jinými 
průmyslovými odvětvími, regulačními 
orgány, organizacemi pacientů, 
akademickou sférou a klinickými středisky, 
jakož i spolupráci mezi průmyslem a 
akademickou sférou,

c) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, ostatními členy, 
přidruženými partnery a dalšími 
zúčastněnými subjekty, například jinými 
průmyslovými odvětvími, regulačními 
orgány, organizacemi pacientů, 
akademickou sférou, výzkumnými 
organizacemi a klinickými středisky, jakož 
i spolupráci mezi průmyslem a 
akademickou sférou,

Or. fr

Odůvodnění

Budou-li se účastnit všechny subjekty, společný podnik IIL 2 to posílí.

Pozměňovací návrh 157
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) účinně podporuje výzkum a inovace v 
oblasti věd o živé přírodě, zejména 
prostřednictvím grantů,

e) účinně podporuje výzkum včetně fází 
III a IV klinických hodnocení, pokud se 
týkají nenaplněných lékařských potřeb, a 
inovace v oblasti věd o živé přírodě, 
zejména prostřednictvím grantů,

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba dbát na to, aby se neomezil okruh některých výzkumných aktivit, pokud jde o 
nenaplněné lékařské potřeby.

Pozměňovací návrh 158
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) účinně podporuje výzkum a inovace v 
oblasti věd o živé přírodě, zejména 
prostřednictvím grantů,

e) účinně podporuje výzkum a inovace v 
oblasti věd o živé přírodě, zejména 
prostřednictvím grantů ve fázi 
předklinických a klinických hodnocení, a 
to tam, kde je to na místě, což závisí mimo 
jiné na potřebnosti a riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) účinně podporuje výzkum a inovace v 
oblasti věd o živé přírodě, zejména 
prostřednictvím grantů,

e) účinně podporuje předkonkurenční
výzkum a inovace v oblasti věd o živé 
přírodě týkajících se zdraví, zejména 
prostřednictvím grantů, fáze III a IV 
klinických hodnocení se nepodporují,

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zveřejňuje informace o projektech 
včetně celkové hodnoty každého projektu, 
jmen účastníků a výše finančního 
příspěvku do společného podniku IIL 2 
podle jednotlivých účastníků;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 161
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zabývá se činnostmi v oblasti informací, 
komunikací, využití a šíření výsledků, 
přičemž se obdobně použijí ustanovení 
článku 22 nařízení (EU) č. [...]/2013 
[rámcový program Horizont 2020],

h) zabývá se činnostmi v oblasti informací, 
komunikací, využití a šíření výsledků, 
přičemž se obdobně použijí ustanovení 
článku 22 nařízení (EU) č. [...]/2013 
[rámcový program Horizont 2020] včetně 
závazných pokynů k zajištění otevřeného 
přístupu k výsledkům výzkumu po 
ukončení projektu a řízení duševního 
vlastnictví a udílení licencí tak, aby byl 
zajištěn co nejširší a nejdostupnější 
přístup ke konečným výstupům,

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pořádá alespoň jedno setkání za rok se 
zájmovými skupinami, aby se zajistila
otevřenost a transparentnost výzkumných 
činností společného podniku IIL 2 vůči 
zúčastněným subjektům,

i) zajišťuje otevřenost a transparentnost 
výzkumných činností společného podniku 
IIL 2 vůči zúčastněným subjektům 
prostřednictvím pravidelné komunikace a 
setkání se zájmovými skupinami, která se 
uskuteční nejméně jednou za rok,

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové a přidružení partneři 2. Členové

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po přijetí těchto stanov dopisem 
vyjadřujícím souhlas Evropská federace 
farmaceutického průmyslu a asociací (dále 
jen „EFPIA“).

b) po přijetí těchto stanov usnesením 
svého řídícího orgánu Evropská federace 
farmaceutického průmyslu a asociací (dále 
jen „EFPIA“).

Or. fr

Odůvodnění

Prostý dopis k přistoupení ke stanovám nestačí.

Pozměňovací návrh 165
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po přijetí těchto stanov dopisem 
vyjadřujícím souhlas Evropská federace 
farmaceutického průmyslu a asociací 

b) po přijetí těchto stanov dopisem 
vyjadřujícím souhlas jakýkoli právní 
subjekt, který může být individuálním 
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(dále jen „EFPIA“). členem, nebo členem v rámci sdružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý právní subjekt v členském státě 
nebo v zemi přidružené k rámcovému 
programu Horizont 2020, který není 
členem nebo zakládajícím subjektem člena 
nebo jakýmkoli přidruženým subjektem 
obou výše jmenovaných kategorií a který
podporuje cíle společného podniku IIL 2
ve své specifické oblasti výzkumu, může 
po přijetí těchto stanov dopisem 
vyjadřujícím souhlas požádat o přistoupení 
ke společnému podniku IIL 2 jako 
přidružený partner. Rozsah tohoto 
přidružení z hlediska obsahu, činností a 
doby trvání se podrobně se upřesní 
v dopise vyjadřujícím souhlas se 
stanovami.

3. Každý právní subjekt, který není členem 
nebo nepatří mezi zakládající či 
přidružené subjekty člena, které jsou 
usazeny v členském státě nebo v zemi 
přidružené k rámcovému programu 
Horizont 2020, a podporuje cíle 
společného podniku IIML ve své 
specifické oblasti výzkumu, může po 
přijetí těchto stanov dopisem vyjadřujícím 
souhlas požádat o přistoupení ke 
společnému podniku IIML. Rozsah tohoto 
přidružení z hlediska obsahu, činností a 
doby trvání se podrobně se upřesní 
v dopise vyjadřujícím souhlas se 
stanovami.

Or. en

Odůvodnění

Členy společného podniku by měly být pouze subjekty usazené a působící v Unii nebo v zemi 
přidružené k Horizontu 2020.

Pozměňovací návrh 167
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý právní subjekt v členském státě 
nebo v zemi přidružené k rámcovému 
programu Horizont 2020, který není 
členem nebo zakládajícím subjektem člena 
nebo jakýmkoli přidruženým subjektem 
obou výše jmenovaných kategorií a který 
podporuje cíle společného podniku IIL 2 
ve své specifické oblasti výzkumu, může 
po přijetí těchto stanov dopisem 
vyjadřujícím souhlas požádat o přistoupení 
ke společnému podniku IIL 2 jako 
přidružený partner. Rozsah tohoto 
přidružení z hlediska obsahu, činností a 
doby trvání se podrobně se upřesní 
v dopise vyjadřujícím souhlas se 
stanovami.

3. Každý právní subjekt v členském státě 
nebo v zemi přidružené k rámcovému 
programu Horizont 2020, který není 
členem nebo zakládajícím subjektem člena 
nebo jakýmkoli přidruženým subjektem 
obou výše jmenovaných kategorií a který 
podporuje cíle společného podniku IIL 2 
ve své specifické oblasti výzkumu, může 
po přijetí těchto stanov usnesením svého 
řídícího orgánu požádat o přistoupení ke 
společnému podniku IIL 2 jako přidružený 
partner. Rozsah tohoto přidružení z 
hlediska obsahu, činností a doby trvání se 
podrobně se upřesní v usnesení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přidružení partneři přispívají na 
provozní náklady společného podniku 
IIL 2 stejně jako jiní členové než Unie
v souladu s článkem 13 těchto stanov.

4. Výše příspěvku do společného podniku 
IIML, které bude v souladu s články 3 a 4 
tohoto nařízení odpovídat i výše příspěvku 
Unie, se upřesní v dopise vyjadřujícím 
souhlas se stanovami.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výše příspěvku přidružených partnerů do 
společného podniku IIL 2, které bude 
v souladu s články 3 a 4 tohoto nařízení 
odpovídat i výše příspěvku Unie, se 
upřesní v dopise vyjadřujícím souhlas se 
stanovami.

vypouští se

Or. en

(Znění začleněno do pododstavce 1 bodu 4 – srov. předchozí pozměňovací návrh)

Pozměňovací návrh 170
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Změny členství a přidružení 3. Změny členství

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádosti o členství nebo o přidružené 
partnerství ve společném podniku IIL 2 se 
zasílají správní radě, v případě žádosti o 
členství spolu s návrhem na přizpůsobení 
složení správní rady stanoveném 
v článku 5.

1. Žádosti o členství ve společném podniku 
IIML se zasílají správní radě, v případě 
žádosti o členství spolu s návrhem na 
přizpůsobení složení správní rady 
stanoveném v článku 5.
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Or. en

Pozměňovací návrh 172
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada žádost posoudí s ohledem 
na význam a potenciální přidanou hodnotu 
žadatele z hlediska dosažení cílů 
společného podniku IIL 2. Poté o žádosti 
rozhodne.

2. Správní rada žádost posoudí s ohledem 
na význam a potenciální přidanou hodnotu 
žadatele z hlediska dosažení cílů 
společného podniku IIL 2. Poté o žádosti 
rozhodne. Pravidla pro přijímání nových 
členů by měla být veřejně známá a 
transparentní, neměla by představovat 
zbytečné překážky a každé zamítnutí musí 
být písemným způsobem srozumitelně 
odůvodněno a zpřístupněno kandidátovi a 
skupině zástupců států.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada žádost posoudí s ohledem 
na význam a potenciální přidanou hodnotu 
žadatele z hlediska dosažení cílů 
společného podniku IIL 2. Poté o žádosti 
rozhodne.

2. Správní rada žádost posoudí s ohledem 
na význam a potenciální přidanou hodnotu 
žadatele z hlediska dosažení cílů 
společného podniku IIL 2. Poté o žádosti 
rozhodne a své rozhodnutí bez odkladu 
oznámí Komisi, která má v případě, že 
správní rada s žádostí souhlasí, právo 
námitky, avšak s výjimkou případů, kdy 
jde o členský stát Unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Je na místě svěřit Evropské unii, zastoupené Komisí, právo námitky.

Pozměňovací návrh 174
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý člen nebo přidružený partner 
může své členství ve společném podniku 
IIL 2 nebo přidružení k němu ukončit. 
Ukončení členství nebo přidružení nabývá 
účinku a stane se neodvolatelným šest 
měsíců po oznámení ostatním členům a 
přidruženým partnerům. Po této lhůtě je 
bývalý člen nebo přidružený partner 
osvobozen od veškerých závazků kromě 
těch, které společný podnik IIL 2 schválil 
nebo které společnému podniku IIL 2 
vznikly před ukončením uvedeného 
členství nebo přidružení.

3. Každý člen nebo přidružený partner 
může své členství ve společném podniku 
IIL 2 nebo přidružení k němu ukončit. 
Ukončení členství nebo přidružení nabývá 
účinku a stane se neodvolatelným šest 
měsíců po oznámení ostatním členům a 
přidruženým partnerům. Po této lhůtě je 
bývalý člen nebo přidružený partner 
osvobozen od veškerých závazků kromě 
těch, které společný podnik IIL 2 schválil 
nebo které společnému podniku IIL 2 
vznikly před ukončením uvedeného 
členství nebo přidružení. V případě 
ukončení členství se provede vyúčtování 
mezi členem, který ukončuje členství, a 
společným podnikem IIL 2, aby byly 
vyřešeny finanční závazky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý člen nebo přidružený partner
může své členství ve společném podniku 
IIL 2 nebo přidružení k němu ukončit. 

3. Každý člen může své členství ve 
společném podniku IIL 2 nebo přidružení 
k němu ukončit. Ukončení členství nebo 
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Ukončení členství nebo přidružení nabývá 
účinku a stane se neodvolatelným šest 
měsíců po oznámení ostatním členům a 
přidruženým partnerům. Po této lhůtě je 
bývalý člen nebo přidružený partner
osvobozen od veškerých závazků kromě 
těch, které společný podnik IIL 2 schválil 
nebo které společnému podniku IIL 2
vznikly před ukončením uvedeného 
členství nebo přidružení.

přidružení nabývá účinku a stane se 
neodvolatelným šest měsíců po oznámení 
ostatním členům. Po této lhůtě je bývalý 
člen osvobozen od veškerých závazků 
kromě těch, které společný podnik IIML
schválil nebo které společnému podniku
IIML vznikly před ukončením uvedeného 
členství nebo přidružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členství ve společném podniku IIL 2 
nebo přidružení k němu nesmí být 
převedeno na třetí stranu bez předchozího 
souhlasu správní rady.

4. Členství ve společném podniku IIL 2 
nebo přidružení k němu nesmí být 
převedeno na třetí stranu bez předchozího 
souhlasu správní rady. Tento souhlas se 
oznámí Komisi, která má právo námitky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) průmyslová skupina; 

Or. en
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Odůvodnění

Členové společného podniku, kteří spadají do soukromého sektoru, mohou utvořit orgán, 
jehož oblast působnosti je širší než oblast působnosti EFPIA. Tato skupina bude mít poradní 
úlohu stejně jako ostatní skupiny (vědecký výbor, zástupci členských států, zúčastněné 
subjekty) a také stejný počet míst ve správní radě.

Pozměňovací návrh 178
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vědecký výbor, skupina zástupců států a 
fórum zúčastněných subjektů jsou 
poradními orgány společného podniku 
IIL 2.

2. Průmyslová skupina, vědecký výbor, 
skupina zástupců států a skupina
zúčastněných subjektů jsou poradními 
orgány společného podniku IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správní rada je složena z pěti zástupců 
každého člena.

Správní rada je složena z dvanácti
zástupců, jejichž složení je následující: 3 
za průmyslovou skupinu, 3 za Komisi, 1 za 
skupinu zástupců členských států, 3 za 
vědecký výbor a 2 za skupinu 
zúčastněných subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Společný podnik by měl být pojat jako skutečné partnerství, v němž mají partneři z veřejného 
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sektoru (EK a členské státy), partneři ze soukromého sektoru (průmysl) a ostatní zúčastněné 
subjekty, mezi něž patří vědci, zástupci pacientských organizací a malé a střední podniky, 
vyváženější zastoupení.

Pozměňovací návrh 180
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen odstavec 2, náleží 
každému členu ze 100 procent hlasovacích 
práv podíl odpovídající podílu jeho 
příspěvku do společného podniku IIL 2.

1. Aniž je dotčen odstavec 2, náleží 
každému zástupci v správní radě jeden 
hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise má 50 % hlasovacích práv. Hlas 
Komise je nedělitelný. Každý člen může 
rozdělit svá hlasovací práva mezi své 
zástupce ve správní radě. Členové vyvíjejí 
maximální úsilí k dosažení dohody. Není-li 
dohody dosaženo, rozhoduje správní rada 
většinou alespoň 75 % všech hlasů včetně 
hlasů těch, kteří nejsou přítomni.

Zástupci ve správní radě vyvíjejí 
maximální úsilí k dosažení dohody. Není-li 
dohody dosaženo, rozhoduje správní rada 
většinou alespoň 75 % všech hlasů včetně 
hlasů těch, kteří nejsou přítomni.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Michèle Rivasi
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předseda správní rady je jmenován na 
jeden rok střídavě Unií a ostatními členy.

Předseda správní rady je jmenován na
jeden rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řádné zasedání správní rady se koná 
alespoň dvakrát ročně. Na žádost 
kteréhokoli člena nebo na žádost předsedy 
se může konat mimořádné zasedání. 
Zasedání správní rady svolává její předseda 
a obvykle se konají v sídle společného 
podniku IIL 2.

2. Řádné zasedání správní rady se koná 
alespoň dvakrát ročně. Na žádost 
kteréhokoli zástupce nebo na žádost 
předsedy se může konat mimořádné 
zasedání. Zasedání správní rady svolává 
její předseda a obvykle se konají v sídle 
společného podniku IIML. Návrh pořadu 
jednání, pořad jednání v konečném znění 
a zápis ze zasedání se zveřejní na 
internetové stránce IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správní rada může pozvat kteréhokoli Správní rada může pozvat kteréhokoli 



AM\1012280CS.doc 69/95 PE524.772v01-00

CS

přidruženého partnera k účasti na jednání 
o těch bodech programu, které se týkají 
jeho přidružení. Přidružení partneři 
nemají hlasovací právo.

člena k účasti na jednání o těch bodech 
programu, které se týkají jeho přidružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předseda skupiny zástupců států se 
účastní zasedání správní rady jako 
pozorovatel.

Předseda skupiny zástupců státu má právo 
účastnit se zasedání správní rady a podílet 
se na jejích jednáních, ale nemá hlasovací 
právo.

Or. en

Odůvodnění

Poradními orgány společného podniku IIL 2 jsou podle čl. 4 odst. 2 stanov skupina zástupců 
států, vědecký výbor a fórum zúčastněných subjektů. Aby mohly řádně plnit tuto úlohu, měly 
by mít právo účastnit se zasedání správní rady a také se podílet na jejím jednání. Kdo má 
poskytovat rady, má mít právo vystoupit.

Pozměňovací návrh 186
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předseda skupiny zástupců států se účastní 
zasedání správní rady jako pozorovatel.

Předseda skupiny zástupců státu má místo 
ve správní radě, účastní se jejích zasedání
a má hlasovací právo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda vědeckého výboru má právo se 
zúčastnit zasedání správní rady a podílí se 
na jejím jednání, ale nemá hlasovací 
právo.

Or. en

Odůvodnění

Poradními orgány společného podniku IIL 2 jsou podle čl. 4 odst. 2 stanov skupina zástupců 
států, vědecký výbor a fórum zúčastněných subjektů. Aby mohly řádně plnit tuto úlohu, měly 
by mít právo účastnit se zasedání správní rady a také se podílet na jejím jednání. Kdo má 
poskytovat rady, má mít právo vystoupit.

Pozměňovací návrh 188
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – bod 2 – pododstavec 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda fóra zúčastněných subjektů má 
právo zúčastnit se zasedání správní rady a 
podílet se na jejím jednání, ale nemá 
hlasovací právo.

Or. en

Odůvodnění

Poradními orgány společného podniku IIL 2 jsou podle čl. 4 odst. 2 stanov skupina zástupců 
států, vědecký výbor a fórum zúčastněných subjektů. Aby mohly řádně plnit tuto úlohu, měly 
by mít právo účastnit se zasedání správní rady a také se podílet na jejím jednání. Kdo má 
poskytovat rady, má mít právo vystoupit.
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Pozměňovací návrh 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajišťuje stálou koordinaci 
činností programu Horizont 2020 a 
činností společného podniku IIL 2 tak, že 
pravidelně zjišťuje možnou doplňkovost a 
součinnost včetně žádoucích překrývání a 
provádění formálního koordinačního 
postupu za účelem zdokonalení 
výzkumných priorit, na které se vztahuje 
výzkum založený na spolupráci v rámci 
rámcového programu a činností v oblasti 
působnosti společného podniku IIL 2.

Or. en

Odůvodnění

Existuje naléhavá potřeba koordinovat výzkumné činnosti podle rámcového programu a 
činností prováděných v rámci společných technologických iniciativ, včetně řízení žádoucích 
překrývání a potřebné součinnosti a doplňkovosti. Tento úkol by přirozeně nejlépe plnila 
Komise, jejíž role v řídicí struktuře společných technologických iniciativ (50 % hlasů) by 
k tomu měla poskytnout dostatečné prostředky.

Pozměňovací návrh 190
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhoduje o ukončení členství 
kteréhokoliv člena nebo přidruženého 
partnera, jenž neplní své povinnosti, ve 
společném podniku IIL 2 nebo přidružení 
k němu,

b) rozhoduje o ukončení členství 
kteréhokoliv člena, jenž neplní své 
povinnosti, ve společném podniku IIML
nebo přidružení k němu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) na základě veřejného nabídkového 
řízení jmenuje nezávislého auditora, 
jemuž bude svěřen úkol poskytnout výrok 
uvedený v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 Evropského 
parlamentu a Rady,

Or. fr

Odůvodnění

Je na řídícím orgánu, který schvaluje účetnictví, aby jmenoval nezávislého auditora, jemuž 
bude svěřen úkol poskytnout výrok uvedený v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropského parlamentu a Rady. V zájmu transparentnosti se navrhuje, aby se toto 
jmenování dělo na základě veřejného nabídkového řízení.

Pozměňovací návrh 193
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) schvaluje výzvy k předkládání návrhů a 
případně související pravidla pro jejich 
předkládání, hodnocení, výběr, udělování 
a přezkumné řízení navržené výkonným 
ředitelem v úzké spolupráci s poradními 
skupinami uvedenými v čl. 7 odst. 2 
písm. q) stanov,

l) schvaluje výzvy navržené výkonným 
ředitelem v úzké spolupráci s poradními 
skupinami uvedenými v čl. 7 odst. 2 
písm. q) stanov,

Or. en

Odůvodnění

Obdobně by se měla použít pravidla programu Horizont 2020 pro předkládání, hodnocení, 
výběr, udělování a přezkum.

Pozměňovací návrh 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) schvaluje seznam návrhů vybraných pro 
financování,

m) schvaluje seznam návrhů vybraných 
pro financování na základě pořadníku, 
který sestaví skupina nezávislých 
odborníků v souladu s článkem 37 
pravidel pro účast na programu Horizont 
2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 7 – bod 2 – písm. n a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) pravidelně informuje skupinu 
zástupců států, vědecký výbor a fórum 
zúčastněných subjektů o všech 
záležitostech souvisejících s jejich poradní 
rolí,

Or. en

Odůvodnění

Skupina zástupců států, vědecký výbor a fórum zúčastněných subjektů by měly za účelem 
splnění svých úkolů vyplývajících z funkce poradních orgánů společného podniku IIL 2 
obdržet přiměřené informace o všech důležitých otázkách.

Pozměňovací návrh 196
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 8 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí po otevřeném a transparentním 
výběrovém řízení. Komise případně přizve 
do výběrového řízení zástupce ostatních 
členů společného podniku IIL 2.

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí po otevřeném a transparentním 
výběrovém řízení. Komise případně přizve 
do výběrového řízení zástupce ostatních 
členů společného podniku IIL 2. Evropský 
parlament má právo námitky.

Or. fr

Odůvodnění

Evropský parlament musí být zapojen do jmenování výkonného ředitele. Navrhuje se postup 
námitky.

Pozměňovací návrh 197
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 8 – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze rozhodnutím správní rady, 
a to na základě návrhu Komise, případně 
s přidružením členů ze soukromého 
sektoru.

6. (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel samostatně vykonává 
zejména tyto úkoly:

4. Výkonný ředitel vykonává zejména tyto 
úkoly:

Or. fr

Odůvodnění

Výkonný ředitel nemá být nezávislý – je stejně jako ostatní zaměstnanci konkrétně podřízen 
správní radě a obecně se musí řídit zájmy Unie a jiných členů.

Pozměňovací návrh 199
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předkládá správní radě ke schválení
roční účetní závěrku,

c) vypracovává roční účetní závěrku, aby ji 
předložil správní radě ke schválení,

Or. fr
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Odůvodnění

Upřesnění formulace.

Pozměňovací návrh 200
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 4 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) organizuje veřejné nabídkové řízení, 
na jehož základě jmenuje správní rada 
nezávislého auditora, jemuž bude svěřen 
úkol poskytnout výrok uvedený v čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropského parlamentu a Rady,

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 4 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) sestavuje výroční zprávu o pokroku 
ve výzkumných a vývojových činnostech;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné pravidelně šířit přístupnou formou více informací o průběhu a výsledcích 
společné technologické iniciativy, aby se zvýšila viditelnost společné technologické iniciativy 
a vytvořilo povědomí o jejích úspěších mezi širší veřejností.

Pozměňovací návrh 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 4 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mb) monitoruje veškerá doporučení, která 
vyplývají ze závěrečného hodnocení 
společného podniku IIL, průběžného 
hodnocení společného podniku IIL 2 nebo 
jakéhokoli jiného příslušného hodnocení 
činností IIL 2;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 203
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řídí výzvy k předkládání návrhů podle 
ročního pracovního plánu a vykonává 
správu grantových dohod nebo rozhodnutí, 
včetně jejich koordinace,

b) řídí výzvy, včetně posuzování panelem 
nezávislých odborníků, podle pracovního 
plánu a vykonává správu dohod nebo 
rozhodnutí, včetně jejich koordinace,

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dohlíží na informační a podpůrný 



PE524.772v01-00 78/95 AM\1012280CS.doc

CS

systém pro širokou účast na činnostech 
společného podniku, zejména pokud jde o 
výzvy k podávání návrhů, včetně napojení 
na systém národních kontaktních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše sedm členů 
jmenovaných na dobu jednoho roku
s možností prodloužení. Výbor si ze svých 
členů volí předsedu na dobu jednoho roku.

1. Vědecký výbor tvoří 28 členů, z nichž 
každý pochází z jiného členského státu,
jmenovaných na dobu dvou let s možností 
prodloužení. Výbor si ze svých členů volí 
předsedu na dobu jednoho roku. Jeho
složení je v souladu s rovností mužů a žen, 
jak je stanovena v článku 16 rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 206
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše sedm členů 
jmenovaných na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení. Výbor si ze svých 
členů volí předsedu na dobu jednoho roku.

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše patnáct
členů jmenovaných na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení. Výbor si ze svých 
členů volí předsedu na dobu jednoho roku
a tři členy správní rady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše sedm členů 
jmenovaných na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení. Výbor si ze svých 
členů volí předsedu na dobu jednoho roku.

1. Vědecký výbor tvoří nejvýše jedenáct
členů jmenovaných na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení. Výbor si ze svých 
členů volí předsedu na dobu nejvýše dvou 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případě potřeby mohou být jmenováni 
další odborníci pro konkrétní ad hoc úkoly 
a na omezenou dobu.

V případě potřeby mohou být jmenováni 
další odborníci pro konkrétní ad hoc úkoly 
a na omezenou dobu, přičemž jejich výběr 
podléhá týmž výběrovým postupům jako 
v případě stálých členů vědeckého výboru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 209
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni celosvětově uznávaní odborníci 
z akademické sféry, průmyslu a 

2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni celosvětově uznávaní nezávislí 
odborníci z akademické sféry, kliničtí 
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regulačních orgánů. Dohromady mají 
členové vědeckého výboru nezbytnou 
vědeckou kvalifikaci a odborné znalosti 
související s danou odbornou oblastí, které 
jsou zapotřebí pro to, aby mohli 
společnému podniku IIL 2 dávat 
doporučení na vědeckém základě.

odborníci a odborníci v oblasti lékařství. 
Dohromady mají členové vědeckého 
výboru nezbytnou vědeckou kvalifikaci a 
odborné znalosti související s danou 
odbornou oblastí, které jsou zapotřebí pro 
to, aby mohli společnému podniku IIL 2 
dávat doporučení na vědeckém základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytuje poradenství ohledně toho, 
které vědecké priority se mají zařadit do 
strategického plánu výzkumu, přičemž 
tam, kde je to na místě, bere v úvahu 
výsledky prognostických přezkumů 
prováděných vědeckou komisí pro zdraví 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) poskytuje poradenství týkající se 
priorit strategického plánu výzkumu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 31. prosince 2017 vypracuje pro 
Evropskou komisi doporučení pro 
průběžné hodnocení společného podniku 
IIL 2.

Or. fr

Odůvodnění

Vědecký výbor IIL 2 se má podílet na průběžném hodnocení.

Pozměňovací návrh 213
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vypracuje výroční zprávu a zveřejní ji.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Poradenská činnost vědeckého výboru 
musí být řádně zohledňována.

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Vědecký výbor zasedá nejméně dvakrát
ročně. Zasedání svolává jeho předseda. 
Návrh pořadu jednání, pořad jednání v 
konečném znění a zápis ze zasedání se 
zveřejní na internetové stránce IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 10 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vědecký výbor dostává pravidelně 
informace, které se týkají zejména účasti 
na nepřímých akcích financovaných 
společným podnikem IIL 2, výsledku 
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každé výzvy a provádění projektů, 
součinnosti s jinými příslušnými 
programy Unie, plnění rozpočtu 
společného podniku IIL 2 a šíření a 
využívání výsledků výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Vědecký výbor by měl za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z funkce poradního orgánu 
společného podniku IIL 2 dostávat přiměřené informace o všech důležitých otázkách.

Pozměňovací návrh 218
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Skupinu zástupců států společného 
podniku IIL 2 tvoří zástupci jednotlivých 
členských států a jednotlivých zemí 
přidružených k rámcovému programu 
Horizont 2020. Skupina si ze svých členů 
volí předsedu.

1. Skupinu zástupců členských států 
společného podniku IIML tvoří zástupci 
jednotlivých členských států a jednotlivých 
zemí přidružených k rámcovému programu 
Horizont 2020. Skupina si ze svých členů 
volí předsedu, který zasedá jako její 
zástupce ve správní radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zástupců států se schází 
nejméně jednou ročně. Zasedání svolává 
její předseda. Zasedání se účastní předseda 

2. Skupina zástupců států se schází 
nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává 
její předseda. Zasedání se účastní předseda 
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správní rady a výkonný ředitel nebo jejich 
zástupci.

správní rady a výkonný ředitel nebo jejich 
zástupci. Návrh pořadu jednání, pořad 
jednání v konečném znění a zápis ze 
zasedání se zveřejní na internetové 
stránce IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zástupců států se schází 
nejméně jednou ročně. Zasedání svolává 
její předseda. Zasedání se účastní předseda 
správní rady a výkonný ředitel nebo jejich 
zástupci.

2. Skupina zástupců státu se schází 
minimálně dvakrát ročně. Zasedání 
svolává její předseda. Zasedání se účastní 
předseda správní rady a výkonný ředitel 
nebo jejich zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předseda skupiny zástupců států může 
pozvat i další osoby, zejména zástupce 
regionálních orgánů Unie a zástupce 
sdružení malých a středních podniků, aby 
se zasedání zúčastnili jako pozorovatelé.

Předseda skupiny zástupců států může 
pozvat i další osoby, zejména zástupce 
regionálních orgánů Unie a zástupce 
sdružení malých a středních podniků, 
zástupce občanské společnosti a zástupce 
pacientských organizací, aby se zasedání 
zúčastnili jako pozorovatelé.

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vazby na rámcový program Horizont 
2020;

c) soulad s rámcovým programem
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Skupina zástupců států dostává 
pravidelně informace, které se týkají 
zejména účasti na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem IIL 
2, výsledku každé výzvy a provádění 
projektů, součinnosti s jinými příslušnými 
programy Unie, plnění rozpočtu 
společného podniku IIL 2 a šíření a 
využívání výsledků výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zástupců států by měla za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z funkce 
poradního orgánu společného podniku IIL 2 dostávat přiměřené informace o všech důležitých 
otázkách.

Pozměňovací návrh 224
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Fórum zúčastněných subjektů 12. Výbor zúčastněných subjektů

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 12 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fórum zúčastněných subjektů je 
otevřeno všem zúčastněným subjektům 
z veřejného i soukromého sektoru a 
mezinárodním zájmovým skupinám 
z členských států, přidružených zemí i 
z dalších zemí.

1. Výbor zúčastněných subjektů je otevřen
všem zúčastněným subjektům z veřejného 
i soukromého sektoru a mezinárodním 
zájmovým skupinám z členských států a
přidružených zemí. Mezi jeho členy jsou 
zástupci pacientských organizací, 
organizací poskytovatelů zdravotní péče a 
další organizace občanské společnosti. Ze 
svého středu zvolí dva zástupce do správní 
rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 12 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Fórum zúčastněných subjektů je 
informováno o činnostech společného 
podniku IIL 2 a vyzýváno, aby se k nim 
vyjádřilo.

2. Fórum zúčastněných subjektů je 
pravidelně informováno o činnostech 
společného podniku IIL 2, zejména o 
účasti na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem IIL 
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2, o výsledcích každé výzvy a provedení 
projektu, o součinnostech s dalšími 
příslušnými programy Unie, o plnění 
rozpočtu IIL 2 a o šíření a využívání 
výsledků výzkumu, a vyzýváno, aby se 
k nim vyjádřilo.

Or. en

Odůvodnění

Fórum zúčastněných subjektů by mělo za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z funkce 
poradního orgánu společného podniku IIL 2 dostávat přiměřené informace o všech důležitých 
otázkách.

Pozměňovací návrh 227
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 12 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Fórum zúčastněných subjektů je 
informováno o činnostech společného 
podniku IIL 2 a vyzýváno, aby se k nim 
vyjádřilo.

2. Výbor zúčastněných subjektů je 
informován o činnostech společného 
podniku IIML a vyzýván, aby se k nim 
vyjádřil, a to též pokud jde o priority 
strategického plánu výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 12 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zasedání fóra zúčastněných subjektů 
svolává výkonný ředitel.

3. Zasedání výboru zúčastněných subjektů 
se svolává nejméně jednou ročně.
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Or. en

Pozměňovací návrh 229
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) věcných příspěvků jiných členů než 
Unie a přidružených partnerů nebo jejich 
zakládajících subjektů či jejich 
přidružených subjektů, které 
tvoří náklady, jež jim vznikly při 
uskutečňování nepřímých akcí a 
v souvislosti s činností poradních orgánů 
uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. q) stanov, 
jsou-li stanoveny v ročním pracovním 
plánu, snížených o příspěvek společného 
podniku IIL 2 a o veškeré další příspěvky 
Unie na tyto náklady,

b) věcných příspěvků jiných členů než 
Unie a jejich zakládajících subjektů nebo 
přidružených subjektů usazených v Unii 
nebo zemích přidružených k Horizontu 
2020, které tvoří náklady, jež jim vznikly 
při uskutečňování nepřímých akcí a 
v souvislosti s činností poradních orgánů 
uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. q) stanov, 
jsou-li stanoveny v ročním pracovním 
plánu, snížených o příspěvek společného 
podniku IIL 2 a o veškeré další příspěvky 
Unie na tyto náklady,

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finančního příspěvku jiných členů než 
Unie a přidružených partnerů nebo jejich 
zakládajících subjektů či jejich 
přidružených subjektů, který může být 
poskytnut nad rámec nebo na místo 
příspěvků uvedených v písmeni b).

c) finančního příspěvku jiných členů než 
Unie nebo jejich zakládajících subjektů, 
který může být poskytnut nad rámec nebo 
na místo příspěvků uvedených v písmeni 
b).

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 13 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky členů a přidružených 
partnerů na provozní náklady,

b) finanční příspěvky členů na provozní 
náklady,

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Finanční závazky společného podniku 
IIL 2 nesmějí překročit částku dostupných 
finančních zdrojů nebo prostředků, 
k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho 
členové a přidružení partneři zavázali.

Finanční závazky společného podniku 
IIML nesmějí překročit částku dostupných 
finančních zdrojů nebo prostředků, 
k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho 
členové zavázali.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud člen společného podniku IIL 2 
neplní své závazky týkající se 
dohodnutého finančního příspěvku, 
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výkonný ředitel tuto skutečnost zapíše a 
stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí být 
tento nedostatek napraven. Není-li situace 
v této lhůtě napravena, výkonný ředitel 
svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, 
zda má být členství člena neplnícího své 
závazky zrušeno, nebo zda mají být do 
doby, než tento člen splní své povinnosti, 
přijata jiná opatření. Každému členu, 
který neplní své závazky, může správní 
rada poté, co byl vyslechnut a co mu byl 
navržen postup urovnání záležitosti, 
pozastavit hlasovací právo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 17 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Účetnictví společného podniku IIL 2 
nepodléhá přezkumu Účetního dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 17 – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Účetnictví společného podniku IIL 2 
nepodléhá přezkumu Účetního dvora.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 17 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik IIL 2 předkládá 
každoročně Komisi zprávu v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

3. Společný podnik IIL 2 předkládá 
každoročně Komisi a rozpočtovým 
orgánům zprávu.

Do dvou měsíců po skončení každého 
účetního období předloží výkonný ředitel 
Účetnímu dvoru roční účetní závěrku a 
rozvahu za předchozí rok. Účetní dvůr 
může provádět kontroly, včetně kontrol na 
místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 17 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku IIL 2 
přezkoumá nezávislý auditor, jak je 
stanoveno v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku IIL 2 
přezkoumá Účetní dvůr v rámci postupu 
udělování absolutoria. Při svém postupu 
Účetní dvůr zohlední závěry nezávislého 
auditora, jemuž bude svěřen úkol 
poskytnout výrok uvedený v čl. 60 odst. 5 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
Evropského parlamentu a Rady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 17 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku IIL 2 
přezkoumá nezávislý auditor, jak je 
stanoveno v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku IIL 2 
přezkoumá Účetní dvůr v souladu 
s článkem 287 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 17 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku IIL 2
může přijmout předpisy pro prevenci a 
řízení střetu zájmů u jeho členů, 
přidružených partnerů, orgánů a 
zaměstnanců. V těchto předpisech bude 
uvedeno ustanovení k zamezení střetu 
zájmů u zástupců členů působících ve 
správní radě.

2. Správní rada společného podniku IIML
přijme předpisy pro prevenci a řízení střetu 
zájmů u jeho členů, orgánů a zaměstnanců. 
V těchto předpisech bude uvedeno 
ustanovení k zamezení střetu zájmů u 
zástupců, kteří působí ve správní radě a 
vědeckém výboru. Tyto předpisy zejména 
vyjasní podrobnosti, které se mají 
zveřejnit v prohlášení o veškerých 
odborných činnostech, o finančních 
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zájmech a střetu zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku IIL 2 
může přijmout předpisy pro prevenci a 
řízení střetu zájmů u jeho členů, 
přidružených partnerů, orgánů a 
zaměstnanců. V těchto předpisech bude 
uvedeno ustanovení k zamezení střetu 
zájmů u zástupců členů působících ve 
správní radě.

2. Správní rada společného podniku IIL 2 
přijme předpisy pro prevenci a řízení střetu 
zájmů u jeho členů, přidružených partnerů, 
orgánů a zaměstnanců. V těchto předpisech 
bude uvedeno ustanovení k zamezení střetu 
zájmů u zástupců členů působících ve 
správní radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 20 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku IIL 2 
může přijmout předpisy pro prevenci a 
řízení střetu zájmů u jeho členů, 
přidružených partnerů, orgánů a 
zaměstnanců. V těchto předpisech bude 
uvedeno ustanovení k zamezení střetu 
zájmů u zástupců členů působících ve 
správní radě.

2. Správní rada společného podniku IIL 2 
přijme předpisy pro prevenci a řízení střetu 
zájmů u jeho členů, přidružených partnerů, 
orgánů a zaměstnanců. V těchto předpisech 
bude uvedeno ustanovení k zamezení střetu 
zájmů u zástupců členů působících ve 
správní radě.

Or. fr
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Odůvodnění

Je nutno přijmout předpisy pro prevenci a řízení střetu zájmů, která budou platit pro členy, 
přidružené partnery, orgány a zaměstnance. Nemůže se jednat o pouhou možnost.

Pozměňovací návrh 243
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 21 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na konci období stanoveného v článku 1 
tohoto nařízení se provede likvidace 
společného podniku IIL 2.

1. Na konci období stanoveného v článku 1 
tohoto nařízení, anebo dříve, pokud z 
hodnocení vyplyne, že nejsou plněny cíle 
podniku, se provede likvidace společného 
podniku IIML.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 21 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při likvidaci společného podniku IIL 2 
se jeho aktiva použijí k pokrytí jeho 
závazků a výdajů spojených s jeho 
likvidací. Veškeré zbývající položky budou 
při likvidaci rozděleny mezi členy 
existující v době likvidace v poměru k výši 
jejich příspěvků do společného podniku 
IIL 2. Veškeré takové zbývající položky, 
které Unie obdrží, se vrátí do rozpočtu 
Unie.

4. Při likvidaci společného podniku IIL 2 
se jeho aktiva použijí k pokrytí jeho 
závazků a výdajů spojených s jeho 
likvidací. Veškeré zbývající položky budou 
při likvidaci rozděleny mezi členy 
existující v době likvidace v poměru k výši 
jejich příspěvků do společného podniku 
IIL 2. Veškeré takové zbývající položky, 
které Unie obdrží, se vrátí do zvláštního 
programu k provedení rámcového 
programu Horizont 2020 v rozpočtu Unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Pokud budou existovat zbývající položky, je logické, aby byly převedeny zpět do rámcového 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 245
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 21 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Případné výsledky výzkumu připadnou 
Evropské federaci farmaceutického 
průmyslu a asociací (EFPIA).

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož bude vědeckým původcem případných výsledků EFPIA, je logické, aby jí v případě 
likvidace IIL 2 tyto výsledky připadly.


