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Pozmeňujúci návrh 61
Jean-Pierre Audy

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie; 1. vyjadruje priaznivé stanovisko 
k zmenenému návrhu Komisie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Jean-Pierre Audy

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 4

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Michèle Rivasi

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh

NARIADENIE RADY NARIADENIE RADY
o spoločnom podniku pre iniciatívu pre 
inovačné lieky 2

o spoločnom podniku pre iniciatívu pre 
inovačné liečby

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

Or. en

(Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu by si vyžadovalo príslušné zmeny v celom texte.)



PE524.772v01-00 4/96 AM\1012280SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 64
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Citácia 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na článok 168 ods. 5 a články 
183 a 184 zmluvy,

Or. en

Odôvodnenie

Viacero dôvodov opodstatňuje skutočnosť, že vykonávanie navrhovanej iniciatívy patrí do 
článkov Lisabonskej zmluvy o spolurozhodovaní: iniciatíva IIL je stimulačným opatrením, 
ktorého cieľom je zabezpečovať vysokú úroveň verejného zdravia (článok 168); v návrhu sa 
rieši spôsob vykonávania rámcového programu (článok 183). Okrem toho sa navrhuje, že 
členmi spoločného podniku IIL (a teda článok 184/185) by nemal byť len súkromný, ale aj 
verejný sektor (programy členských štátov).

Pozmeňujúci návrh 65
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V rozhodnutí Rady 2006/971/ES 
z 19. decembra 2006 o osobitnom 
programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva 
siedmy rámcový program Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných 
činností (2007 – 2013)8, boli vymedzené 
konkrétne verejno-súkromné partnerstvá, 
ktoré sa majú podporovať, vrátane verejno-
súkromného partnerstva pre spoločnú 
technologickú iniciatívu pre inovačné lieky 
medzi Európskou úniou a Európskou 
federáciou farmaceutického priemyslu 
a farmaceutických združení (ďalej len 

(2) V rozhodnutí Rady 2006/971/ES 
z 19. decembra 2006 o osobitnom 
programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva 
siedmy rámcový program Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných 
činností (2007 – 2013)1, boli vymedzené 
konkrétne verejno-súkromné partnerstvá, 
ktoré sa majú podporovať, vrátane verejno-
súkromného partnerstva pre spoločnú 
technologickú iniciatívu pre inovačné lieky 
zahŕňajúceho úzku spoluprácu 
zainteresovaných strán vrátane priemyslu, 
výskumných organizácií, pacientov, 
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„EFPIA“). akademickej obce a klinických lekárov.
__________________ __________________
8 Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86 8 Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86

Or. en

Odôvodnenie

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES sa osobitne nespomína, že spoločný podnik by mal byť medzi 
Úniou a EFPIA, ale uvádza sa v ňom možnosť vytvárania spoločných technologických 
iniciatív.

Pozmeňujúci návrh 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 
202010, sa zameriava na dosiahnutie 
väčšieho vplyvu na výskum a inovácie 
spojením finančných prostriedkov 
rámcového programu Horizont 2020 
a súkromného sektora vo 
verejno-súkromných partnerstvách 
v kľúčových oblastiach, v ktorých môžu 
výskum a inovácie prispieť k dosiahnutiu 
cieľov väčšej konkurencieschopnosti Únie 
a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Účasť 
Únie v týchto partnerstvách by mohla mať 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES 
podobu finančných príspevkov do 
spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 
202010, sa zameriava na dosiahnutie 
väčšieho vplyvu na výskum a inovácie 
spojením finančných prostriedkov 
rámcového programu Horizont 2020 
a súkromného sektora vo verejno-
súkromných partnerstvách v kľúčových 
oblastiach, v ktorých môžu výskum 
a inovácie prispieť k dosiahnutiu cieľov 
väčšej konkurencieschopnosti Únie, zvýšiť 
objem súkromných investícií a pomôcť 
riešiť spoločenské výzvy. Tieto 
partnerstvá by sa mali zakladať na 
dlhodobom záväzku vrátane vyváženého 
príspevku všetkých partnerov, niesť 
zodpovednosť za plnenie svojich cieľov 
a byť v súlade so strategickými cieľmi 
Únie týkajúcimi sa výskumu, vývoja 
a inovácií. Riadenie a fungovanie týchto 
partnerstiev by malo byť otvorené, 
transparentné, účinné a efektívne 
a širokému spektru zainteresovaných 
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strán činných v konkrétnych oblastiach 
ponúkať príležitosť zúčastniť sa. Účasť 
Únie v týchto partnerstvách by mohla mať 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES 
podobu finančných príspevkov do 
spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy.

__________________ __________________
10 Ú. v. … [RP H2020]. 10 Ú. v. … [RP H2020].

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 67
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 
202010, sa zameriava na dosiahnutie 
väčšieho vplyvu na výskum a inovácie 
spojením finančných prostriedkov 
rámcového programu Horizont 2020 
a súkromného sektora vo 
verejno-súkromných partnerstvách 
v kľúčových oblastiach, v ktorých môžu 
výskum a inovácie prispieť k dosiahnutiu 
cieľov väčšej konkurencieschopnosti Únie 
a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Účasť 
Únie v týchto partnerstvách by mohla mať 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES 
podobu finančných príspevkov do 
spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 
202010, sa zameriava na dosiahnutie 
väčšieho vplyvu na výskum a inovácie 
spojením finančných prostriedkov 
rámcového programu Horizont 2020 
a súkromného sektora vo verejno-
súkromných partnerstvách v kľúčových 
oblastiach, v ktorých môžu výskum 
a inovácie prispieť k dosiahnutiu cieľov 
väčšej konkurencieschopnosti Únie 
a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto 
partnerstvá by mali odrážať vyvážené 
prispievanie všetkých partnerov, pričom 
ich riadenie a fungovanie by malo byť 
transparentné, otvorené a účinné. Účasť 
Únie v týchto partnerstvách by mohla mať 
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podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES 
podobu finančných príspevkov do 
spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy.

__________________ __________________
10 Ú. v. … [RP H2020]. 10 Ú. v. … [RP H2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)11, 
by sa mala poskytnúť ďalšia podpora 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok vymedzených v rozhodnutí 
(EÚ) č. […]/2013.

(5) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 a rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)11, 
by sa mala poskytnúť ďalšia podpora 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok vymedzených v rozhodnutí 
(EÚ) č. […]/2013.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ ... [ŠP H2020]. 11 Ú. v. EÚ ... [ŠP H2020].

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 69
Michèle Rivasi
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v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)11, 
by sa mala poskytnúť ďalšia podpora 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok vymedzených v rozhodnutí 
(EÚ) č. […]/2013.

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)11, 
by sa mohla poskytnúť ďalšia podpora 
spoločným podnikom zriadeným podľa
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok vymedzených v rozhodnutí 
(EÚ) č. […]/2013.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ ... [ŠP H2020]. 11 Ú. v. EÚ ... [ŠP H2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov 
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia a 
v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na všetky oblasti výskumu 
a inovácií v súvislosti s vedami o živej 
prírode. Príslušné oblasti by boli v záujme 
verejného zdravia, ako sa uvádza aj 
v správe Svetovej zdravotníckej 
organizácie o prioritných liekoch pre 

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov 
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia a 
v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na všetky oblasti výskumu 
a inovácií v súvislosti s vedami o živej 
prírode. Príslušné oblasti by boli v záujme 
verejného zdravia, ako sa uvádza aj 
v správe Svetovej zdravotníckej 
organizácie o prioritných liekoch pre 
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obyvateľov Európy a sveta, ktorej 
aktualizácia práve prebieha a zverejnenie 
jej novej verzie sa očakáva v roku 2013. 
V rámci iniciatívy by sa mala následne 
vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny 
partnerov vrátane spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov 
(napr. biomedicínske zobrazovanie, 
zdravotnícke informačné technológie, 
diagnostika a/alebo veterinárne odvetvia). 
Širšia účasť by umožnila posunúť vpred 
vývoj nových prístupov a technológií na 
prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, 
ktoré majú vysoký vplyv na verejné 
zdravie.

obyvateľov Európy a sveta, ktorej 
aktualizácia práve prebieha a zverejnenie 
jej novej verzie sa očakáva v roku 2013. 
V rámci iniciatívy by sa mala následne 
vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny 
partnerov vrátane MSP (mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov) 
a spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou a stredných spoločností 
s inovačným potenciálom, ktoré nie sú na 
trhoch vlastného kapitálu, z rôznych 
sektorov (napr. biomedicínske 
zobrazovanie, zdravotnícke informačné 
technológie, diagnostika a/alebo 
veterinárne odvetvia). Širšia účasť by 
umožnila posunúť vpred vývoj nových 
prístupov a technológií na prevenciu, 
diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré majú 
výrazný vplyv na verejné zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou
liekov sa bude vykonávať v tých 
oblastiach, v ktorých bude v dôsledku 
kombinácie cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia a 
v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na všetky oblasti výskumu 
a inovácií v súvislosti s vedami o živej 
prírode. Príslušné oblasti by boli v záujme 
verejného zdravia, ako sa uvádza aj 
v správe Svetovej zdravotníckej 

(8) Výskum súvisiaci s budúcimi liečbami
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia a 
v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na príslušné oblasti verejného 
zdravia, výskumu a inovácií v súvislosti 
s vedami o živej prírode pri zohľadnení 
potreby predchádzať chorobám, ako aj 
príslušných sociálnych aspektov. Príslušné 
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organizácie o prioritných liekoch pre 
obyvateľov Európy a sveta, ktorej 
aktualizácia práve prebieha a zverejnenie 
jej novej verzie sa očakáva v roku 2013. 
V rámci iniciatívy by sa mala následne 
vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny 
partnerov vrátane spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov 
(napr. biomedicínske zobrazovanie, 
zdravotnícke informačné technológie, 
diagnostika a/alebo veterinárne odvetvia). 
Širšia účasť by umožnila posunúť vpred 
vývoj nových prístupov a technológií na 
prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, 
ktoré majú vysoký vplyv na verejné 
zdravie.

oblasti by boli v záujme verejného zdravia, 
ako uvádza Svetová zdravotnícka 
organizácia aj v správe o prioritných 
liekoch pre obyvateľov Európy a inštitúcie 
verejného zdravia členských štátov. 
V rámci iniciatívy by sa mala následne 
vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny 
partnerov od rozličných verejných 
a súkromných sektorov (napr. 
biomedicínske zobrazovanie, zdravotnícke 
informačné technológie, fytoterapia, 
fagoterapia, výživa, diagnostika a/alebo 
veterinárne odvetvia) a prijať 
multidisciplinárny prístup, ktorým sa 
umožnia synergie medzi biomedicínskymi 
vedami, inými prírodnými vedami 
a sociálnymi vedami. Širšia účasť by 
umožnila posunúť vpred vývoj nových 
prístupov a technológií na pochopenie 
životného štýlu a environmentálnych 
ukazovateľov, prevenciu, diagnostiku 
a liečbu chorôb, ktoré majú výrazný vplyv 
na verejné zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov 
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia a 
v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na všetky oblasti výskumu 
a inovácií v súvislosti s vedami o živej 

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov 
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia a 
v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na tie oblasti výskumu a inovácií 
v súvislosti s vedami o živej prírode, 
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prírode. Príslušné oblasti by boli v záujme 
verejného zdravia, ako sa uvádza aj 
v správe Svetovej zdravotníckej 
organizácie o prioritných liekoch pre 
obyvateľov Európy a sveta, ktorej 
aktualizácia práve prebieha a zverejnenie 
jej novej verzie sa očakáva v roku 2013. 
V rámci iniciatívy by sa mala následne 
vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny 
partnerov vrátane spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov 
(napr. biomedicínske zobrazovanie, 
zdravotnícke informačné technológie, 
diagnostika a/alebo veterinárne odvetvia). 
Širšia účasť by umožnila posunúť vpred 
vývoj nových prístupov a technológií na 
prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, 
ktoré majú vysoký vplyv na verejné 
zdravie.

v ktorých možno očakávať pridanú 
hodnota tohto nástroja. Príslušné oblasti 
by boli v záujme verejného zdravia, ako sa 
uvádza aj v správe Svetovej zdravotníckej 
organizácie o prioritných liekoch pre 
obyvateľov Európy a sveta aktualizovanej 
v roku 2013. V rámci iniciatívy by sa mala 
následne vyvinúť snaha o zapojenie širšej 
skupiny partnerov vrátane malých 
a stredných podnikov a spoločností so 
strednou trhovou kapitalizáciou z rôznych 
sektorov (napr. biomedicínske 
zobrazovanie, zdravotnícke informačné 
technológie, diagnostika a/alebo 
veterinárne odvetvia). Širšia účasť vrátane 
zmysluplného zapojenia výskumných 
organizácií a organizácií pacientov by 
umožnila posunúť vpred vývoj nových 
prístupov a technológií na prevenciu, 
diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré majú 
vysoký vplyv na verejné zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Pri pokračovaní tejto iniciatívy by sa 
mali zohľadňovať aj skúsenosti získané 
v rámci činností spoločného podniku IIL 
vrátane výsledkov jeho priebežného 
hodnotenia a odporúčaní14

zainteresovaných strán, pričom by sa 
iniciatíva mala vykonávať s využitím 
štruktúry a pravidiel, ktoré viac 
zodpovedajú potrebám, aby sa zvýšila jej 
účinnosť a zabezpečilo sa zjednodušenie na 
operačnej úrovni. Na tento účel by sa 
v rámci spoločného podniku pre druhú 
iniciatívu pre inovačné lieky (ďalej len 

(9) Pri vývoji tejto iniciatívy by sa mali
zohľadňovať aj skúsenosti získané v rámci 
činností spoločného podniku IIL vrátane 
výsledkov jeho priebežného hodnotenia 
a odporúčaní14 zainteresovaných strán, 
pričom by sa iniciatíva mala vykonávať 
s využitím štruktúry a pravidiel, ktoré viac 
zodpovedajú potrebám, aby sa zvýšila jej 
účinnosť a zabezpečilo sa zjednodušenie na 
operačnej úrovni, ako aj prostredníctvom 
rozšírenia jej cieľov z liekov na koncept 
liečby so širším záberom. Spoločný podnik 
by mal preto pokračovať ako iniciatíva 
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„IIL2“) mali prijať rozpočtové pravidlá 
zodpovedajúce špecifickým potrebám, a to 
v súlade s článkom 209 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie15.

pre inovačné liečby (ďalej len „IIL“).

__________________ __________________
15 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 15 Ú. v. EÚ 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

(Pozmeňujúci návrh, ktorým sa IIL2 mení na IIL, by sa mal uplatniť v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 74
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Spoločný podnik IIL2 by mal 
fungovať transparentným spôsobom, 
ktorým sa zabezpečí, že účastníci chránia, 
využívajú a šíria svoje výsledky výskumu 
takým spôsobom, ktorým sa umožňuje 
šírenie a využívanie výskumných údajov 
a dostupný prístup ku konečnému 
výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Súkromní členovia spoločného 
podniku IIL2 písomne vyjadrili svoj súhlas 
s vykonávaním výskumných činností 
v oblasti spoločného podniku IIL2 v rámci 
štruktúry, ktorá by bola lepšie 
prispôsobená povahe verejno-súkromného 
partnerstva. Je vhodné, aby členovia 
spoločného podniku IIL2 zo súkromného 
sektora na základe písomného súhlasu 
schválili štatút, ktorý sa nachádza 
v prílohe.

(10) Členovia spoločného podniku IIL 
musia písomne vyjadriť svoj súhlas 
s vykonávaním výskumných činností 
v oblasti spoločného podniku IIL v rámci 
štruktúry, ktorá by bola lepšie 
prispôsobená povahe verejno-súkromného 
partnerstva. Je vhodné, aby členovia 
spoločného podniku IIL na základe 
písomného súhlasu schválili štatút, ktorý sa 
nachádza v prílohe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Na to, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu 
rozvoju cieľov spoločného podniku IIL2, 
malo by byť členstvo otvorené pre ďalšie
právnické osoby. Právnické osoby, ktoré 
majú záujem podporovať ciele spoločného 
podniku IIL2 týkajúce sa konkrétnych 
oblastí ich výskumu, by mali mať možnosť 
stať sa pridruženými partnermi 
spoločného podniku IIL2.

(11) Na to, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu 
rozvoju cieľov spoločného podniku IIL, 
malo by byť členstvo otvorené pre všetky
právnické osoby so sídlom v Únii. 
Právnické osoby so sídlom v Únii alebo 
v krajinách pridružených k rámcovému 
programu, ktoré majú záujem podporovať 
ciele spoločného podniku IIL týkajúce sa 
konkrétnych oblastí ich výskumu, by mali 
mať možnosť stať sa členmi spoločného 
podniku IIL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Príspevky súkromných členov by sa 
mali vzťahovať na administratívne náklady 
spoločného podniku IIL2 a spolu 
s príspevkami pridružených partnerov 
v konkrétnych oblastiach ich výskumu na 
spolufinancovanie potrebné na realizáciu 
činností v oblasti výskumu a inovácií 
podporovaných spoločným podnikom 
IIL2.

(13) Príspevky členov by sa mali 
vzťahovať na administratívne náklady 
spoločného podniku IIL a na 
spolufinancovanie potrebné na realizáciu 
činností v oblasti výskumu a inovácií 
podporovaných spoločným podnikom IIL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných prostredníctvom 
spoločného podniku IIL2 by mala byť
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 
z … 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá 
účasti a šírenia v programe Horizont 
2020 – rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020)16.

(14) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných prostredníctvom 
spoločného podniku IIL2 je v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa stanovujú pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020)16.

__________________ __________________
16 Ú. v. … [RP pre výskum H2020]. 16 Ú. v. … [RP pre výskum H2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Finančný príspevok Únie by sa mal 
spravovať v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia a s príslušnými 
pravidlami nepriameho hospodárenia 
stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a v delegovanom nariadení 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 
2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/201217.

(15) Finančný príspevok Únie by sa mal 
spravovať v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia a s príslušnými 
pravidlami nepriameho hospodárenia 
stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 článok 60 ods. 1 až 4 a 
v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 
č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 
o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/201217.

__________________ __________________
17 Ú. v. EÚ L 362, 31.12.12, s. 1 17 Ú. v. EÚ L 362, 31.12.12, s. 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vnútorný audítor Komisie by mal vo 
vzťahu k spoločnému podniku IIL2 
vykonávať také isté právomoci aké 
vykonáva vo vzťahu ku Komisii.

(18) Vnútorný audítor Komisie by mal vo 
vzťahu k spoločnému podniku IIL2 
vykonávať také isté právomoci aké 
vykonáva vo vzťahu ku Komisii. To isté by 
sa malo vzťahovať na Európsky dvor 
audítorov a na Európsky parlament.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
môže ustanovujúcim aktom orgánov, 
úradov alebo agentúr zriadených Úniou 
vylúčiť preskúmanie účtov všetkých 
príjmov a výdavkov uvedených orgánov, 
úradov alebo agentúr Dvorom audítorov. 
V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 majú byť účty 
orgánov, na ktoré sa vzťahuje článok 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
preskúmané nezávislým audítorským 
orgánom, ktorý poskytne stanovisko 
okrem iného k vierohodnosti vedenia 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií. Vyňatie účtov 
spoločného podniku IIL2 z preskúmania 
Dvorom audítorov je odôvodnené 
úmyslom predísť zdvojeniu preskúmania 
účtov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
môže ustanovujúcim aktom orgánov, 
úradov alebo agentúr zriadených Úniou 
vylúčiť preskúmanie účtov všetkých 
príjmov a výdavkov uvedených orgánov, 
úradov alebo agentúr Dvorom audítorov. 
V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 majú byť účty 
orgánov, na ktoré sa vzťahuje článok 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

vypúšťa sa
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preskúmané nezávislým audítorským 
orgánom, ktorý poskytne stanovisko 
okrem iného k vierohodnosti vedenia 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií. Vyňatie účtov 
spoločného podniku IIL2 z preskúmania 
Dvorom audítorov je odôvodnené 
úmyslom predísť zdvojeniu preskúmania 
účtov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
môže ustanovujúcim aktom orgánov, 
úradov alebo agentúr zriadených Úniou 
vylúčiť preskúmanie účtov všetkých 
príjmov a výdavkov uvedených orgánov, 
úradov alebo agentúr Dvorom audítorov. 
V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 majú byť účty 
orgánov, na ktoré sa vzťahuje článok 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
preskúmané nezávislým audítorským 
orgánom, ktorý poskytne stanovisko okrem 
iného k vierohodnosti vedenia účtov 
a zákonnosti a správnosti príslušných 
operácií. Vyňatie účtov spoločného 
podniku IIL2 z preskúmania Dvorom 
audítorov je odôvodnené úmyslom predísť 
zdvojeniu preskúmania účtov.

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
môže ustanovujúcim aktom orgánov, 
úradov alebo agentúr zriadených Úniou 
vylúčiť preskúmanie účtov všetkých 
príjmov a výdavkov uvedených orgánov, 
úradov alebo agentúr Dvorom audítorov. 
V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 majú byť účty 
orgánov, na ktoré sa vzťahuje článok 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
preskúmané nezávislým audítorským 
orgánom, ktorý poskytne stanovisko okrem 
iného k vierohodnosti vedenia účtov 
a zákonnosti a správnosti príslušných 
operácií. Bez ohľadu na uvedené 
stanovisko, ktoré nepredstavuje audit, by 
však účty spoločného podniku IIL2 mali 
podliehať preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

Or. fr

Odôvodnenie

Vyňatie účtov spoločného podniku IIL2 z preskúmania Dvorom audítorov nie je odôvodnené. 
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Aj v prípade, že toto stanovisko doručí nezávislý audítorský orgán, samo osebe nepredstavuje 
audit, ktorým by sa tretím stranám, ako je Európska únia a jej Parlament, poskytoval vysoký 
stupeň zábezpeky, že účty náležite odrážajú situáciu podniku a že sú príslušné transakcie 
zákonné a správne.

Pozmeňujúci návrh 84
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Spoločný podnik IIL by mal 
fungovať transparentným spôsobom 
a poskytovať všetky príslušné dostupné 
informácie svojim orgánom a zverejňovať 
informácie týkajúce sa jeho fungovania 
vrátane návrhov programu a zápisníc zo 
zasadnutí správnej rady a vedeckého 
výboru. Okrem toho by členovia správnej 
rady, vedeckého výboru a výkonný
riaditeľ mali zverejňovať a aktualizovať 
svoje vyhlásenia o odborných činnostiach 
a finančných záujmoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 86
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V súlade so zásadami subsidiarity 
a proporcionality stanovenými v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii nie je možné
uspokojivo dosiahnuť ciele spoločného 
podniku IIL2 v oblasti posilnenia 
priemyselného výskumu a inovácií v Únii 
na úrovni jednotlivých členských štátov, 
a preto z dôvodu predchádzania zdvojeniu, 
zachovania kritického množstva 
a zabezpečenia optimálneho využitia 
verejných financií ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie. Toto nariadenie 
sa obmedzuje na minimum potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov a neprekračuje 
rámec nevyhnutne potrebný na tento účel.

(20) V súlade so zásadami subsidiarity 
a proporcionality stanovenými v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii nemusí byť 
možné uspokojivo dosiahnuť ciele 
spoločného podniku IIL v oblasti 
posilnenia výskumu a inovácií v Únii na 
úrovni jednotlivých členských štátov, 
a preto z dôvodu predchádzania zdvojeniu, 
zachovania kritického množstva 
a zabezpečenia optimálneho využitia 
verejných financií ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie. Toto nariadenie 
sa obmedzuje na minimum potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov a neprekračuje 
rámec nevyhnutne potrebný na tento účel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Spoločný podnik IIL bol založený na 
obdobie do 31. decembra 2017. V rámci 
spoločného podniku IIL2 by sa mala 
poskytovať nepretržitá podpora 
výskumnému programu v oblasti 
inovačných liekov, a to rozšírením 
rozsahu činností podľa upravenej skupiny 
pravidiel. Prechod zo spoločného podniku 
IIL na spoločný podnik IIL2 by mal byť 
zladený a zosynchronizovaný s prechodom 
zo siedmeho rámcového programu na 
rámcový program Horizont 2020, aby bolo 
možné zabezpečiť optimálne využitie 
financií, ktoré sú k dispozícii pre výskum. 
V záujme právnej istoty a zrozumiteľnosti 
by sa preto nariadenie Rady (ES) 
č. 73/2008 malo zrušiť a mali by sa 
stanoviť prechodné ustanovenia.

(21) Spoločný podnik IIL bol založený na 
obdobie do 31. decembra 2017. V rámci 
spoločného podniku IIL2 by sa mala 
poskytovať nepretržitá podpora 
výskumnému programu v oblasti 
inovačných liekov, a to vykonávaním 
zostávajúcich činností podľa výskumného 
programu IIL v rámci pravidiel 
spoločného podniku IIL. Prechod zo 
spoločného podniku IIL na spoločný 
podnik IIL2 by mal byť zladený 
a zosynchronizovaný s prechodom zo 
siedmeho rámcového programu na 
rámcový program Horizont 2020, aby bolo 
možné zabezpečiť optimálne využitie 
financií, ktoré sú k dispozícii pre výskum. 
V záujme právnej istoty a zrozumiteľnosti 
by sa preto nariadenie Rady (ES) 
č. 73/2008 malo zrušiť a mali by sa 
stanoviť prechodné ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že spoločný podnik IIL2 iba vykonáva zvyšné činnosti, ktoré boli 
pôvodne naplánované do roka 2017 v rámci výskumného programu IIL. Tieto zostávajúce 
činnosti by sa mali vykonať podľa doterajšieho súboru pravidiel programu IIL, zatiaľ čo 
činnosti programu IIL2 by sa mali vykonávať podľa nového súboru pravidiel. Hoci už aj tak 
je to dosť nezrozumiteľné, v rokoch 2014 až 2017 by nemalo dôjsť k žiadnym zmenám ani 
prelínaniu týchto dvoch súborov pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 88
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Vzhľadom na celkový cieľ 
programu Horizont 2020 dosiahnuť 
väčšie zjednodušenie a harmonizáciu 
v oblasti financovania výskumu a inovácií 
by sa v spoločných podnikoch malo 
predchádzať uplatňovaniu odlišných 
súborov pravidiel z programu Horizont 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21c) Mali by sa vykonávať opatrenia, 
ktorými sa podporuje účasť MSP, 
univerzít a výskumných stredísk. V tejto 
súvislosti by sa mali identifikovať 
a odstraňovať prekážky brániace účasti 
nových účastníkov programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) Vzhľadom na význam základného 
výskumu v oblasti vytvárania prelomových 
myšlienok, ktoré umožňujú ďalšie 
inovácie, vyzýva na navrhnutie 
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spoločných projektov výskumu a vývoja 
v oblasti zdravia v rámci programu 
Horizont 2020 popri činnostiach 
spoločného podniku IIL2 a súbežne 
s nimi, najmä čo sa týka výskumu na 
úrovniach technologickej pripravenosti 
1 až 4;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa nariadenia o programe Horizont 2020 by sa činnosti výskumu a vývoja pokryté 
spoločnými technologickými iniciatívami mali zahrnúť aj do pravidelných výziev na 
predkladanie návrhov v rámci pracovných programov Horizont 2020. V prípade IIL2 by sa 
spoločný výskum mal vykonávať súbežne s činnosťami IIL2 na nižších úrovniach 
technologickej pripravenosti, aby sa do zdravotníckeho výskumu financovaného z EÚ zapojilo 
viac univerzít a MSP s cieľom zaistiť správnu rovnováhu medzi nižšími a vyššími úrovňami 
technologickej pripravenosti, vytvoriť konkurencieschopné výskumné prostredie a podporiť 
ďalšie inovácie.

Pozmeňujúci návrh 93
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21c) Pri zohľadnení zamýšľaných 
synergií medzi programom Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi, ako aj 
príslušnými vnútroštátnymi 
a regionálnymi programami na 
financovanie výskumu a vývoja by sa mali 
regióny v Únii podporovať k tomu, aby 
aktívne prispievali k činnostiam 
spoločného podniku IIL2, a to napríklad 
finančným podporovaním príslušnej 
výskumnej infraštruktúry, prípravou 
návrhov, využívaním výsledkov výskumu 
alebo činnosťami príslušných subjektov 
v oblasti nadväzovania sietí, ktoré sú 
zamerané na podporovanie regionálneho
vplyvu činností IIL2 a ich potenciálu na 
tvorbu pracovných miest a rastu na 
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regionálnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament úspešne pretlačil do rámcového nariadenia o programe Horizont 2020 
nový článok, ktorý výslovne požaduje lepšie synergie medzi programom Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi. V tejto súvislosti by spoločné technologické iniciatívy nemali byť 
žiadnou výnimkou. Regióny by mali byť nabádané, aby prispievali k príslušným činnostiam 
vzhľadom na ich veľký potenciál v oblasti posilnenia regionálnych zoskupení.

Pozmeňujúci návrh 94
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
lieky sa zriaďuje spoločný podnik v zmysle 
článku 187 zmluvy (ďalej len „spoločný 
podnik IIL2“) na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2024.

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
liečby sa zriaďuje spoločný podnik 
v zmysle článku 187 zmluvy (ďalej len 
„spoločný podnik IIL“) na obdobie od 
1. januára 2014 do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
lieky sa zriaďuje spoločný podnik v zmysle 
článku 187 zmluvy (ďalej len „spoločný 
podnik IIL2“) na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2024.

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
lieky sa zriaďuje spoločný podnik v zmysle 
článku 187 zmluvy (ďalej len „spoločný 
podnik IIL2“) na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2020.
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Or. en

Odôvodnenie

Súbežnosť dvoch generácií spoločných technologických iniciatív (s rozličnými členmi, 
pravidlami a rozpočtami) spôsobuje administratívne náklady, prehlbuje zložitosť 
financovania výskumu EÚ a znižuje transparentnosť skutočných ročných výdavkov. Časový 
rámec spoločných technologických iniciatív by sa preto mal zosúladiť s časovým rámcom 
programu Horizont 2020 a budúcich rámcových programov. Skrátenie časového rámca 
spoločného podniku IIL2 zároveň umožní tomuto spoločnému podniku vystačiť si so zníženým 
rozpočtom bez nutnosti prehodnotiť plánované činnosti.

Pozmeňujúci návrh 96
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať k cieľom spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
lieky, najmä:

b) prispievať k vykonávaniu cieľov 
verejnej politiky v oblasti zdravia 
prostredníctvom spoločnej technologickej 
iniciatívy pre inovačné liečby, najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom 
skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia;

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri inovačnom 
klinickom skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia v oblastiach s jasnými 
potrebami verejného zdravia a v prípade, 
nedostatočného splnenia stimulov na 
investície len súkromného sektora;



PE524.772v01-00 26/96 AM\1012280SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom 
skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia;

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom 
skúšaní prioritných liekov a liečby, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia a inštitúcie verejného zdravia 
v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom 
skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia;

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom 
skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia s cieľom plnenia potrieb 
liečby a verejného zdravia;

Or. fr

Odôvodnenie

Ciele spoločného podniku IIL2 sa musia prispôsobiť správe WHO o prioritných liekoch pre 
obyvateľov Európy a sveta.

Pozmeňujúci návrh 100
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) skrátiť čas potrebný na získanie 
klinického overenia koncepcie pri vývoji 
liekov určených napríklad na 
imunologické, respiračné, neurologické 
a neurodegeneratívne choroby,

ii) skrátiť čas potrebný na získanie 
klinického overenia koncepcie pri vývoji 
liečby určenej napríklad na imunologické, 
respiračné, neurologické 
a neurodegeneratívne choroby,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

iii) vyvinúť nové druhy očkovacích látok, 
diagnostiky, liekov a liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 102
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 

iii) vyvinúť nové druhy očkovacích látok, 
diagnostiky, liekov a liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
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obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

Or. fr

Odôvodnenie

Liečba je len jednou zložkou širšej potreby výskumu a inovácií v oblasti zdravia, ktorá zahŕňa 
aj očkovacie látky, diagnostiku a lieky. Takisto je nevyhnutná s cieľom predchádzať riziku 

Pozmeňujúci návrh 103
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

iii) vyvinúť nové druhy očkovacích látok, 
diagnostiky, liekov a liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
choroby súvisiace s chudobou, 
zanedbávané choroby a antimikrobiálna 
rezistencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, choroby súvisiace 
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obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

s chudobou a zanedbávané choroby,
prípadne obmedzené trhové stimuly, 
napríklad antimikrobiálna rezistencia, aj 
prostredníctvom rozvoja prevencie 
a liečby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) vyvinúť diagnostické a liečebné 
biomarkery pre choroby, ktoré majú jasnú 
klinickú relevanciu a sú schválené 
regulačnými orgánmi,

iv) podporovať vyvíjanie diagnostických 
a liečebných biomarkerov pre choroby, 
ktoré majú jasnú klinickú relevanciu a sú 
schválené regulačnými orgánmi, III. a IV. 
fáza klinického skúšania sa nepodporuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) znížiť mieru zlyhania kandidátov na 
vakcíny v III. fáze klinického skúšania 
prostredníctvom nových biomarkerov pre 
kontrolu počiatočnej účinnosti 
a bezpečnosti;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže finančné prostriedky sa poskytujú len pre predkonkurenčný výskum, III. fáza klinického 
skúšania sa v rámci iniciatívy nefinancuje.

Pozmeňujúci návrh 107
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod via (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

via) projekty riadené podľa IIL po 
zahájení výzvy na predkladanie návrhov 
môžu zahŕňať akúkoľvek oprávnenú 
inštitúciu ako účastníka a koordinátora
(Účasť (ako aj koordinačná úloha) by 
nemala byť vyhradená len pre členov 
EFPIA)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod via (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

via) prispievať k rozvoju otvorených 
inovačných modelov pre výskum 
poháňaný potrebami mimo projektovej 
úrovne v rámci celého spoločného 
podniku IIL;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Michèle Rivasi
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v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vib (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vib) posilniť schopnosť menších 
subjektov, ako sú výskumné organizácie, 
univerzity a malé a stredné podniky 
zúčastňovať sa na otvorených inovačných 
modeloch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vic (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vic) zamerať sa na poskytovanie 
dostupnej a cenovo prístupnej liečbe 
v súlade s cieľmi a prioritami EÚ v oblasti 
výskumu a vývoja, ktoré sú uvedené 
v programe Horizont 2020. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod vid (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vid) koordinovať s iniciatívami 
vyplývajúcimi z procesu poradnej 
pracovnej expertnej skupiny WHO 
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o financovaní a koordinácii výskumu 
a vývoja a jej vykonávania, najmä 
prostredníctvom demonštračných 
projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporovať zapojenie malých 
a stredných podnikov (MSP) do jeho 
činností v súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 113
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Rozsah činností

1. Aby bolo možné naplniť ciele uvedené 
v článku 2, z výskumného programu IIL 2 
sa môžu financovať rozvojové činnosti na 
úrovni technologickej pripravenosti 2 až 
6.
2. Ak by sa z výskumného programu IIL 2 
mali financovať inovačné činnosti na 
úrovni technologickej pripravenosti 7 až 
8, sadzby financovania nepriamych 
činností sa znížia v súlade s [článkom 22] 
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pravidiel účasti.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa má objasniť rozsah činností spoločného podniku IIL, najmä 
vzhľadom na príslušné úrovne technologickej pripravenosti, na ktoré sa vzťahuje jeho 
výskumný program. Pravidlá účasti programu taktiež vyzývajú na väčšie zohľadňovanie 
úrovní technologickej pripravenosti pri určovaní miery financovania, čo sa v tomto článku 
uplatňuje na miery financovania nepriamych činností.

Pozmeňujúci návrh 114
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 725 miliónov EUR, a tvorí 
ho:

Maximálny príspevok Únie vrátane 
príspevkov od členov Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 725 miliónov EUR, a tvorí 
ho:

Or. fr

Odôvodnenie

Objasnenie skratiek

Pozmeňujúci návrh 115
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 

Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
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združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 725 miliónov EUR, a tvorí 
ho:

združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 000 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevkom členov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zachovať rovnaký rozpočet ako v rámci RP7. Tým sa zabezpečí, že sa 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím financovania neznížia finančné prostriedky 
a zároveň sa sprístupnia dodatočné finančné prostriedky na financovanie iných dôležitých 
priorít v rámci výzvy Zdravia programu Horizont 2020 v prípade nedostatočných 
prostriedkov zo súkromného sektora a v prípade potreby verejného financovania.

Pozmeňujúci návrh 116
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 725 miliónov EUR, a tvorí 
ho:

Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových
nákladov je vo výške 1 509,375 milióna
EUR, a tvorí ho:

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet spoločného podniku IIL2 by sa mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia 
finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo k ohrozeniu citlivej 
rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva na jednej strane 
a financovania spoločných technologických iniciatív na strane druhej. Rovnaké zníženie by sa 
malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. Zároveň by sa mal časový 
rámec IIL2 skrátiť o 4 roky.
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Pozmeňujúci návrh 117
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) maximálne 1 500 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevku EFPIA alebo jej 
zakladajúcich subjektov alebo ich 
pridružených subjektov;

vypúšťa sa

Or. en

(Pozri PN k článku 3 ods. 1.)

Odôvodnenie

Navrhuje sa jedna kategória členov iných ako Únia. Príspevok EÚ by mal zodpovedať 
príspevkom členov.

Pozmeňujúci návrh 118
Vicky Ford

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) maximálne 1 500 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevku EFPIA alebo jej 
zakladajúcich subjektov alebo ich 
pridružených subjektov;

a) maximálne 1 500 miliónov EUR navyše 
k príspevku EFPIA alebo jej zakladajúcich 
subjektov alebo ich pridružených 
subjektov;

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo rozpočet na program Horizont 2020 sa z pôvodného návrhu znížil, nie je vhodné 
znižovať VSP rovnakou percentuálnou hodnotou. VSP presadzujú účasť priemyslu, pričom je 
to jeden z hlavných cieľov programu Horizont 2020.
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Pozmeňujúci návrh 119
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) maximálne 1 500 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevku EFPIA alebo jej 
zakladajúcich subjektov alebo ich 
pridružených subjektov;

a) maximálne 1 312,5 milióna EUR, čo 
zodpovedá príspevku EFPIA alebo jej 
zakladajúcich subjektov alebo ich 
pridružených subjektov;

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet spoločného podniku IIL2 by sa mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia 
finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo k ohrozeniu citlivej 
rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva na jednej strane 
a financovania spoločných technologických iniciatív na strane druhej. Rovnaké zníženie by sa 
malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. Zároveň by sa mal časový 
rámec IIL2 skrátiť o 4 roky.

Pozmeňujúci návrh 120
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) maximálne 225 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevkom od pridružených 
partnerov ostatných členov alebo ich 
zakladajúcich alebo pridružených 
subjektov.

vypúšťa sa

Or. en

(Pozri PN k článku 3 ods. 1.)

Odôvodnenie

Navrhuje sa jedna kategória členov iných ako Únia. Príspevok EÚ by mal zodpovedať 



AM\1012280SK.doc 37/96 PE524.772v01-00

SK

príspevkom členov.

Pozmeňujúci návrh 121
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) maximálne 225 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevkom od pridružených 
partnerov ostatných členov alebo ich 
zakladajúcich alebo pridružených 
subjektov.

b) maximálne 196,875 milióna EUR, čo 
zodpovedá príspevkom od pridružených 
partnerov ostatných členov alebo ich 
zakladajúcich alebo pridružených 
subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet spoločného podniku IIL2 by sa mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia 
finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo k ohrozeniu citlivej 
rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva na jednej strane 
a financovania spoločných technologických iniciatív na strane druhej. Rovnaké zníženie by sa 
malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. Zároveň by sa mal časový 
rámec IIL2 skrátiť o 4 roky.

Pozmeňujúci návrh 122
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príspevok Únie sa vypláca z prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie vyčlenených 
pre špecifický program, ktorým sa 
vykonáva rámcový program Horizont 
2020, v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bodom iv) a článkami 60 a 61 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pre 
subjekty uvedené v článku 209 tohto 
nariadenia.

Príspevok Únie sa vypláca z prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie vyčlenených 
pre špecifický program, ktorým sa 
vykonáva rámcový program Horizont 
2020, v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bodom iv), článkom 60 ods. 1 až 4 
a s článkom 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 pre subjekty uvedené v článku 
209 tohto nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V dohode o delegovaní uvedenej 
v odseku 2 sa upravujú prvky stanovené 
v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a 
v článku 40 delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného 
aj tieto prvky:

3. V dohode o delegovaní uvedenej 
v odseku 2 sa upravujú prvky stanovené 
v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 ods. 
1 až 4 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 
a okrem iného aj tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podmienky týkajúce sa poskytovania 
údajov nevyhnutne potrebných na 
zabezpečenie schopnosti Komisie plniť si 
povinnosti v oblasti šírenia informácií 
a predkladania správ;

d) podmienky týkajúce sa poskytovania 
údajov nevyhnutne potrebných na 
zabezpečenie schopnosti Komisie plniť si 
povinnosti v oblasti šírenia informácií 
a predkladania správ vrátane kompletných 
informácií o všetkých návrhoch 
a dohodách o grante a ich partneroch, 
ktorí sa majú včas začleniť do globálnej 
databázy programu Horizont 2020 
[ECORDA];

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príspevky iných členov, ako je Únia,
a pridružených partnerov

Príspevky iných členov ako je Únia

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa jedna kategória členov iných ako Únia. Príspevok EÚ by mal zodpovedať 
príspevkom členov.

Pozmeňujúci návrh 126
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EFPIA zaistí alebo sa postará o to, aby 
jej zakladajúce subjekty alebo ich 
pridružené subjekty uhradili príspevok vo 
výške minimálne 1 500 miliónov EUR.
Ďalší členovia, iní ako Únia, alebo 
pridružení partneri, zaistia alebo sa 
postarajú o to, aby ich zakladajúce 
subjekty alebo ich pridružené subjekty 
uhradili príspevky v príslušnej výške, ku 
ktorým sa zaviazali, keď sa stali členmi
alebo pridruženými partnermi.

1. Členovia iní ako Únia uhradia
príspevok vo výške minimálne 750
miliónov EUR, alebo zabezpečia, aby ich 
zakladajúce subjekty alebo pridružené 
subjekty so sídlom v Únii alebo 
v krajinách pridružených k programu 
Horizont 2020 uhradili príspevky 
v príslušnej výške, ku ktorým sa zaviazali, 
keď sa stali členmi.

Or. en

Odôvodnenie

Akákoľvek organizácia súkromného sektora, ktorá je ochotná prispievať, by mala mať 
možnosť stať sa členom IIL. Okrem toho by sa mohlo zvážiť, aby sa členom stala aj iná 
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organizácia so sídlom v Únii alebo pridružených krajinách, ktorá prispieva k financovaniu, 
ako sú napríklad orgány verejného sektora alebo výskumné organizácie.

Pozmeňujúci návrh 127
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príspevok uvedený v odseku 1 tvoria 
príspevky do spoločného podniku IIL2, 
ako sú stanovené v klauzule13 ods. 2, 
klauzule13 ods. 3 písm. b) a c) štatútu 
uvedeného v prílohe.

2. Príspevok uvedený v odseku 1 tvoria 
príspevky do spoločného podniku IIL, ako 
sú stanovené v klauzule13 ods. 2, 
klauzule13 ods. 3 písm. b) a c) štatútu 
uvedeného v prílohe. Nefinančné 
príspevky subjektov so sídlom v tretích 
krajinách iných ako krajín pridružených 
k programu Horizont 2020 sa nepovažujú 
za nefinančné príspevky uvedené v odseku 
1.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sú súkromné subjekty so sídlom v tretích krajinách, napríklad v USA, ochotné nefinančne 
prispievať do výskumu, mali by mať aj naďalej túto možnosť. Ich príspevok by sa však nemal 
považovať za príspevok do spoločného podniku, t. j. nemal by zodpovedať finančným 
prostriedkom Únie.

Pozmeňujúci návrh 128
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Iní členovia ako Únia a pridružení 
partneri oznamujú správnej rade 
spoločného podniku IIL2 každoročne do 
31. januára hodnotu príspevkov uvedených 

3. Iní členovia ako Únia oznamujú správnej 
rade spoločného podniku IIL2 každoročne 
do 31. januára hodnotu príspevkov 
uvedených v odseku 2, ktoré uhradili za 
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v odseku 2, ktoré uhradili za jednotlivé 
predchádzajúce rozpočtové roky.

jednotlivé predchádzajúce rozpočtové 
roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť 
alebo pozastaviť finančný príspevok Únie 
do spoločného podniku IIL2 alebo 
iniciovať postup likvidácie podľa klauzuly 
21 ods. 2 štatútu uvedeného v prílohe, ak 
uvedení členovia a pridružení partneri, 
ich zakladajúce subjekty alebo ich 
pridružené subjekty neprispievajú, 
prispievajú len čiastočne alebo prispievajú 
neskoro, pokiaľ ide o príspevky uvedené 
v odseku 2.

5. Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť 
alebo pozastaviť finančný príspevok Únie 
do spoločného podniku IIL alebo iniciovať 
postup likvidácie podľa klauzuly 21 ods. 2 
štatútu uvedeného v prílohe, ak spoločný 
podnik neplní verejné ciele financovania 
a ak členovia neprispievajú, prispievajú 
len čiastočne alebo prispievajú neskoro, 
pokiaľ ide o príspevky uvedené v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia, ktorá poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu programu Horizont 2020, musí mať 
možnosť ukončiť spoločný podnik, ak tento podnik dostatočne nepreukazuje plnenie svojich 
cieľov. Nevyužité verejné finančné prostriedky spoločného podniku by mali zostať k dispozícii 
v rámci Spoločenskej výzvy programu Horizont 2020 v oblasti zdravotníctva na výzvy na 
spoločný výskum či iné formy verejného financovania.

Pozmeňujúci návrh 130
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Spoločný podnik IIL2 prijme osobitné 
rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 
209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
a nariadenia (EÚ) č. … [delegované 
nariadenie o vzorovom nariadení 
o rozpočtových pravidlách pre subjekty 
verejno-súkromného partnerstva].

Spoločný podnik IIL2 bez ohľadu na 
článok 12 tohto nariadenia prijme 
osobitné rozpočtové pravidlá v súlade 
s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č. … 
[delegované nariadenie o vzorovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
subjekty verejno-súkromného partnerstva].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada v súlade s článkom 110 
služobného poriadku prijíma rozhodnutie 
na základe článku 2 ods. 1 služobného 
poriadku a článku 6 podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
ktorým deleguje príslušné právomoci 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, 
za ktorých možno toto delegovanie 
právomocí pozastaviť. Výkonný riaditeľ je 
oprávnený tieto právomoci delegovať 
ďalej.

Správna rada v súlade s článkom 110 
služobného poriadku prijíma rozhodnutie 
na základe článku 2 ods. 1 služobného 
poriadku a článku 6 podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
ktorým deleguje príslušné právomoci 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, 
za ktorých možno toto delegovanie 
právomocí pozastaviť. Výkonný riaditeľ je 
oprávnený tieto právomoci delegovať 
ďalej. Na nasledujúcom zasadnutí 
správnej rady podáva správu o delegovaní 
alebo ďalšom delegovaní týchto 
právomocí.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné podávať správu o delegovaní právomocí v každom prípade.
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Pozmeňujúci návrh 132
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, ak si to vyžadujú mimoriadne 
okolnosti, správna rada môže na základe 
rozhodnutia dočasne pozastaviť 
delegovanie právomocí menovacieho 
orgánu na výkonného riaditeľa a na 
subjekty, ktorým ďalej delegoval 
právomoc, a tieto právomoci vykonáva 
sama alebo ich deleguje na jedného zo 
svojich členov alebo člena personálu 
spoločného podniku okrem výkonného 
riaditeľa.

Správna rada môže na základe rozhodnutia 
dočasne pozastaviť delegovanie právomocí 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej 
delegoval právomoc, a tieto právomoci
vykonáva sama alebo ich deleguje na 
jedného zo svojich členov alebo člena 
personálu spoločného podniku okrem 
výkonného riaditeľa.

Or. fr

Odôvodnenie

Musí byť kedykoľvek možné pozastaviť alebo zrušiť delegovanie, a to bez toho, aby to bola 
správna rada nútená odôvodniť na základe mimoriadnych okolností.

Pozmeňujúci návrh 133
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na spoločný podnik IIL2 a jeho 
zamestnancov sa vzťahuje Protokol 
o výsadách a imunitách Európskej únie.

Na výkonného riaditeľa a členov správnej 
rady spoločného podniku IIL2 sa vzťahuje 
Protokol o výsadách a imunitách Európskej 
únie. 

Or. fr

Odôvodnenie

Nie je dôvod rozšíriť výsady a imunity Európskej únie na všetkých úradníkov, ale len na tých 
ľudí, ktorých zodpovednosti sú dôvodom takéhoto krytia.



PE524.772v01-00 44/96 AM\1012280SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 134
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade mimozmluvnej zodpovednosti 
nahradí spoločný podnik IIL2 akúkoľvek 
škodu spôsobenú jeho zamestnancami pri 
výkone ich funkcií v súlade so 
všeobecnými zásadami spoločnými pre 
právne poriadky členských štátov.

2. V prípade mimozmluvnej zodpovednosti 
nahradí spoločný podnik IIL2 akúkoľvek 
škodu spôsobenú jeho zamestnancami 
a členmi jeho správnej rady pri výkone ich 
funkcií v súlade so všeobecnými zásadami 
spoločnými pre právne poriadky členských 
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v sporoch týkajúcich sa náhrady škody 
spôsobenej zamestnancami spoločného 
podniku IIL2 pri výkone ich funkcií;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Pri tomto type sporov nie je dôvod vychádzať zo spoločného zákona.

Pozmeňujúci návrh 136
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na všetky záležitosti, na ktoré sa 
nevzťahuje toto nariadenie alebo iné 
právne predpisy Únie, sa uplatňuje právo 
štátu, v ktorom sa nachádza sídlo 
spoločného podniku IIL2.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Pri tomto type sporov nie je dôvod vychádzať zo spoločného zákona a mali by sa umožniť 
zmluvné pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 137
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2. Závery tohto 
hodnotenia zašle Komisia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2.

Toto hodnotenie by malo zohľadňovať 
odporúčania vedeckého výboru IIL2. Toto 
hodnotenie by sa malo ďalej zameriavať 
na podrobné preskúmanie priebežných 
výsledkov IIL2 vzhľadom na osobitné 
ukazovatele, ktoré vymedzí správna rada 
IIL2.
Priebežné hodnotenie spoločného podniku 
IIL2 by malo tvoriť súčasť priebežných 
hodnotení rámcového programu Horizont 
2020.
Závery tohto hodnotenia zašle Komisia 
spolu so svojimi pripomienkami 
Európskemu parlamentu a Rade do 
30. júna 2018.
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Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť úlohu vedeckého výboru spoločného podniku IIL2, aby sa zabezpečilo jeho 
správne fungovanie. Členovia vedeckého výboru disponujú vedeckou spôsobilosťou 
a odbornými znalosťami, ktoré sa týkajú celej danej technickej oblasti a sú potrebné na 
vypracúvanie vedecky podložených strategických odporúčaní pre spoločný podnik IIL2.

Pozmeňujúci návrh 138
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2. Závery tohto 
hodnotenia zašle Komisia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. júla 2017 Komisia uskutoční 
priebežné hodnotenie spoločného podniku 
IIL2. Závery tohto hodnotenia zašle 
Komisia spolu so svojimi pripomienkami 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
januára 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2. Závery tohto 
hodnotenia zašle Komisia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2. Závery tohto 
hodnotenia zašle Komisia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2018. Priebežné 
hodnotenie spoločného podniku IIL2 tvorí 
súčasť priebežného hodnotenia programu 
Horizont 2020 a predkladá sa spolu s ním.
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Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 140
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozpočet spoločného podniku IIL2 
môže byť predmetom hodnotenia počas 
priebežného hodnotenia.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od výsledku priebežného hodnotenia a s náležitým zohľadnením všetkých 
ostatných relevantných faktorov by sa do základného právneho aktu o IIL2 mala zahrnúť 
možnosť prispôsobenia rozpočtu na IIL2. Všeobecne by sa takýto odkaz na možné 
prehodnotenie rozpočtu v rámci priebežného hodnotenia mali uviesť aj v základných aktoch 
ostatných spoločných podnikov.

Pozmeňujúci návrh 141
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
v súvislosti s príspevkom Únie do
spoločného podniku IIL2 je súčasťou 
absolutória udeleného Európskym 
parlamentom, na odporúčanie Rady, 
Komisii v súlade s postupom stanoveným 

1. Absolutórium za rozpočet spoločného 
podniku IIL2 udeľuje Európsky 
parlament, na odporúčanie Rady, v súlade 
s postupom porovnateľným s postupom
stanoveným v článku 319 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a článkoch 
164 až 166 nariadenia Európskeho 
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v článku 319 zmluvy. parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012, a na základe audítorskej správy 
Dvora audítorov. 

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spoločný podnik podliehal auditu Európskeho dvora audítorov a rovnakým 
postupom absolutória ako Európska komisia, pričom Európsky parlament vykonáva 
rozpočtovú a politickú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 142
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
v súvislosti s príspevkom Únie do 
spoločného podniku IIL2 je súčasťou 
absolutória udeleného Európskym 
parlamentom, na odporúčanie Rady, 
Komisii v súlade s postupom stanoveným 
v článku 319 zmluvy.

1. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
v súvislosti s príspevkom Únie do 
spoločného podniku IIL2 je udeľuje 
Európsky parlament na odporúčanie Rady
pred 15. májom roka n+2, v súlade 
s postupom porovnateľným s postupom 
stanoveným v článku 319 ZFEÚ a 
v článkoch 164 a 165 nariadenia 
(EÚ/Euratom) č. 966/2012 a uvedeným 
v rozpočtových pravidlách spoločného 
podniku IIL2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak Európsky parlament odmietne 
udeliť absolutórium, výkonný riaditeľ 
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predloží svoju rezignáciu správnej rade, 
ktorá v súvislosti s okolnosťami prijme 
konečné rozhodnutie.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre dôveryhodnosť postupu absolutória je dôležité, aby bola za rozhodnutie o výkonnom 
riaditeľovi po zamietnutí udelenia absolutória zodpovedná správna rada. Tento postup 
nepredstavuje odvolanie, ale jednoducho sa ním vyžaduje od výkonného riaditeľa, aby 
predložil svoju rezignáciu správnej rade, ktorá až po tom rozhodne o tom, aké opatrenia treba 
prijať.

Pozmeňujúci návrh 144
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zamestnanci spoločného podniku, 
výkonný riaditeľ a členovia správnej rady 
bezodkladne a bez toho, aby mohla byť 
v dôsledku odhalenia spochybnená ich 
zodpovednosť, oznámia úradu OLAF 
všetky prípady podvodu, o ktorých sa pri 
plnení svojich funkcií alebo povinností 
dozvedeli. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti a neinformovania úradu 
OLAF o prípadoch podvodu, ktoré sú im 
známe, sú osobne zodpovední za dôsledky, 
ktoré z takejto situácie vyplynú.

Or. fr

Odôvodnenie

Opatrenia proti podvodom by mali byť pre Úniu prioritou. Notifikačná povinnosť, ktorá je už 
zavedená v minimálne jednom členskom štáte, je na tento účel veľmi užitočným nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 145
Michèle Rivasi
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v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
môže prijať praktické opatrenia na 
uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
môže prijať praktické opatrenia na 
uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001. 
Zverejnia sa najmä všetky dokumenty 
týkajúce sa zasadnutia správnej rady, 
skupiny zástupcov členských štátov 
a vedeckého výboru (vrátane programov 
a zápisníc zo zasadnutí).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členovia správnej rady, vedeckého 
výboru a výkonný riaditeľ zverejnia 
a aktualizujú vyhlásenie o úplných 
odborných činnostiach, o finančných 
záujmoch a o konfliktoch záujmov. 
Vyhlásenia obsahujú tieto informácie:
a) povolanie osoby a jej členstvo v radách 
alebo výboroch súkromných spoločností, 
mimovládnych organizácií a združení;
b) podiely v spoločnostiach alebo 
partnerstvách, ktoré môžu mať dôsledky 
na verejnú politiku, alebo v ktorých má 
táto osoba vďaka tomuto podielu značný 
vplyv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 147
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na akcie financované spoločným 
podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. … [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020]. V súlade 
s uvedeným nariadením sa spoločný 
podnik IIL2 považuje za financujúci orgán 
a poskytuje finančnú podporu nepriamym 
akciám, ako sú opísané v klauzule1 štatútu 
uvedeného v prílohe.

Na akcie financované spoločným 
podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. … [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020]. V súlade 
s uvedeným nariadením sa spoločný 
podnik IIL2 považuje za financujúci orgán 
a poskytuje finančnú podporu nepriamym 
akciám, ako sú opísané v klauzule1 štatútu 
uvedeného v prílohe.

Odchýlky uvedené v článku 1 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. … [Pravidlá účasti 
a šírenia v programe Horizont 2020] sa 
uplatňujú dôsledne, aby bola všetkým 
účastníkom zaručená právna 
a procedurálna istota, aby sa umožnila čo 
najširšia účasť malých a stredných 
podnikov a aby sa zaistilo nestranné 
a spravodlivé zaobchádzanie s účastníkmi, 
pokiaľ ide o vlastníctvo a prístup 
k výsledkom získaným v rámci projektov 
IIL2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na akcie financované spoločným 
podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. … [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020]. V súlade 
s uvedeným nariadením sa spoločný 
podnik IIL2 považuje za financujúci orgán 

Na nepriame akcie financované spoločným 
podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. … [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020] a rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa jeho vykonávania. 
V súlade s uvedeným nariadením sa 
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a poskytuje finančnú podporu nepriamym 
akciám, ako sú opísané v klauzule 1 štatútu 
uvedeného v prílohe.

spoločný podnik IIL2 považuje za 
financujúci orgán a poskytuje finančnú 
podporu nepriamym akciám, ako sú 
opísané v klauzule 1 štatútu uvedeného 
v prílohe.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 149
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo všeobecnosti spoločný podnik IIL 
uplatňuje pravidlá šírenia a využívania 
stanovené v programe Horizont 2020. 
Okrem toho vypracuje záväzné 
usmernenia s cieľom zabezpečiť:
– otvorený prístup k výsledkom výskumu 
po ukončení projektov vrátane prístupu 
k údajom týkajúcim sa klinických skúšaní 
vrátane negatívnych a pozitívnych 
výsledkov;
– riadenie intelektuálneho vlastníctva 
a licenčných postupov určených na 
zabezpečenie najširšieho a dostupného 
prístupu ku konečným výrobkom;
Mala by sa venovať pozornosť tomu, aby 
sa menšie subjekty, ako sú výskumné 
organizácie, univerzity a MSP, mohli 
úspešne zúčastniť na otvorených 
inovačných modeloch;

Or. en
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Odôvodnenie

Ukazuje sa, že pokusy v IIL1 zaviesť otvorenejšie modely inovácií v rámci jednoduchých 
projektov spôsobujú problémy, najmä pre menšie subjekty, ako sú MSP, univerzity
a výskumné organizácie. Hoci by sa mal zachovať cieľ zavádzania otvorených modelov 
inovácií, mala by sa venovať väčšia pozornosť potrebám slabších subjektov, ako aj verejnej 
potrebe zabezpečovať širší a dostupnejší prístup ku konečným výrobkom. Ale v návrhu IIL 
oba tieto aspekty chýbajú.

Pozmeňujúci návrh 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zohľadniť osobitné prevádzkové 
potreby spoločného podniku IIL2, 
pracovné plány spoločného podniku IIL2 
sa môžu v mimoriadnych a náležite 
odôvodnených prípadoch odchyľovať od 
pravidiel účasti v programe Horizont 
2020. K takýmto prípadom však musí 
dochádzať absolútne minimálne. 
Odchýlky od pravidiel účasti nesmú mať 
odrádzajúci účinok, pokiaľ ide o účasť 
univerzít, neziskových výskumných 
organizácií alebo MSP a nesmú byť 
v rozpore so všeobecným duchom 
spravodlivého a rovnakého zaobchádzania 
so všetkými zainteresovanými stranami 
stanovenými v pravidlách účasti 
v programe Horizont 2020.  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1b (nový)



PE524.772v01-00 54/96 AM\1012280SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so zásadami transparentnosti 
a nediskriminácie, ako sa stanovuje 
v článku 60 ods. 1 a 128 ods. 1 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 a článku 16 
tohto nariadenia sa výzvy na predkladanie 
návrhov organizované spoločným 
podnikom IIL2 zverejňujú na 
účastníckom webovom portáli programu 
Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Počas trojstranných rokovaní o programe Horizont 2020 sa inštitúcie dohodli na 
presadzovaní väčšieho súladu všetkých možností výziev financovaných v rámci programu 
Horizont 2020. Na tento účel Komisia prisľúbila podporiť zverejňovanie výziev na 
predkladanie návrhov organizovaných spoločným podnikom na účastníckom portáli 
programu Horizont 2020. Všetci odsúhlasili dodržiavanie tohto prístupu. Cieľom tohto 
pozmeňovacieho návrhu je tento dobrovoľný záväzok zmeniť na právnu požiadavku, 
prostredníctvom ktorej by sa zaručilo jednoduché a dostupné informovanie uchádzačov.

Pozmeňujúci návrh 152
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) mobilizovať zdroje verejného 
a súkromného sektora potrebné na 
dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
IIL2;

a) viesť rozvoj strategického výskumného 
plánu spoločného podniku po 
konzultáciách s členmi spoločného 
podniku IIL, jeho poradnými orgánmi 
a zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Vicky Ford
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) uskutočňovať pravidelné preskúmania 
a všetky potrebné úpravy strategického 
výskumného plánu spoločného podniku 
IIL2 z hľadiska vedeckého vývoja, ku 
ktorému dôjde počas vykonávania plánu;

b) uskutočňovať pravidelné preskúmania 
a všetky potrebné úpravy strategického 
výskumného plánu spoločného podniku 
IIL2 z hľadiska vedeckého vývoja, ku 
ktorému dôjde počas vykonávania plánu 
v prípade potreby pri zohľadnení 
výsledkov plánovaných preskúmaní 
vedeckej skupiny programu Horizont 
2020 pre zdravotníctvo v súlade s článkom 
12 ods. 2 programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi 
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, organizáciami pacientov, 
akademickými a klinickými strediskami, 
ako aj spoluprácu medzi priemyslom 
a akademickou obcou;

c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi 
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, organizáciami pacientov, 
akademickými, výskumnými a klinickými 
strediskami, ako aj spoluprácu medzi 
priemyslom a akademickou obcou pri 
zabezpečení čo najširšej účasti 
z geografického hľadiska a aj pokiaľ ide 
o veľkosť účastníka;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 155
Michèle Rivasi
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v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, organizáciami pacientov, 
akademickými a klinickými strediskami, 
ako aj spoluprácu medzi priemyslom 
a akademickou obcou;

c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou a ostatnými 
zainteresovanými stranami, napríklad 
s inými odvetviami, regulačnými orgánmi, 
organizáciami pacientov, výskumnými 
organizáciami, napríklad partnerstvami 
v oblasti vývoja výrobkov, akademickými 
a klinickými strediskami, organizáciami 
občianskej spoločnosti, ako aj spoluprácu 
medzi priemyslom a akademickou obcou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi 
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, organizáciami pacientov, 
akademickými a klinickými strediskami, 
ako aj spoluprácu medzi priemyslom 
a akademickou obcou;

c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi 
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, organizáciami pacientov, 
akademickými, výskumnými a klinickými 
strediskami, ako aj spoluprácu medzi 
priemyslom a akademickou obcou;

Or. fr

Odôvodnenie

Účasť všetkých zainteresovaných strán posilní spoločný podnik IIL2.
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Pozmeňujúci návrh 157
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) účinne podporovať výskum a inovácie 
v oblasti vied o živej prírode, a to najmä 
prostredníctvom grantov;

e) účinne podporovať výskum vrátane 3. 
a 4. fázy klinického skúšania, keď 
nedochádza k plneniu zdravotníckych 
potrieb, a inovácie v oblasti vied o živej 
prírode, a to najmä prostredníctvom 
grantov;

Or. fr

Odôvodnenie

Starostlivosť by nemala obmedzovať rozsah niektorých výskumných činností z dôvodu 
neplnenia zdravotníckych potrieb.

Pozmeňujúci návrh 158
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) účinne podporovať výskum a inovácie 
v oblasti vied o živej prírode, a to najmä 
prostredníctvom grantov;

e) účinne podporovať výskum a inovácie 
v oblasti vied o živej prírode, a to najmä 
prostredníctvom grantov vo fázach 
predklinického a klinického skúšania, 
keď okrem iného závisia od potreby 
a rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) účinne podporovať výskum a inovácie 
v oblasti vied o živej prírode, a to najmä 
prostredníctvom grantov;

e) účinne podporovať predkonkurenčný
výskum a inovácie v oblasti vied o živej 
prírode týkajúcich sa zdravia, a to najmä 
prostredníctvom grantov; III. a IV. fáza 
klinického skúšania sa nepodporuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zverejňovať informácie o projektoch 
vrátane celkovej sumy za každý projekt, 
mien účastníkov a sumy finančného 
príspevku na spoločný podnik IIL2 za 
každého účastníka;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 161
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) vykonávať činnosti v oblasti 
poskytovania informácií, komunikácie, 
využívania a šírenia uplatňovaním, mutatis 
mutandis, ustanovení článku 22 nariadenia 
(EÚ) č. […]/2013 [rámcový program 
Horizont 2020];

h) vykonávať činnosti v oblasti 
poskytovania informácií, komunikácie, 
využívania a šírenia uplatňovaním, mutatis 
mutandis, ustanovení článku 22 nariadenia 
(EÚ) č. […]/2013 [rámcový program 
Horizont 2020] vrátane záväzných 
usmernení na zabezpečenie otvoreného 
prístupu k výsledkom výskumu po 
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ukončení projektov a riadenia duševného 
vlastníctva a licenčných postupov 
zabezpečujúcich najširší a najdostupnejší 
prístup ku konečným výrobkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) organizovať aspoň raz ročne stretnutie 
so záujmovými skupinami s cieľom 
zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť 
výskumných činností spoločného podniku 
IIL2 voči zainteresovaným stranám;

i) zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť 
výskumných činností spoločného podniku 
IIL2 voči zainteresovanej strane 
prostredníctvom pravidelnej komunikácie 
a stretnutia so záujmovými skupinami 
prinajmenšom raz do roka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členovia a pridružení partneri 2. Členovia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po prijatí týchto stanov na základe 
písomného súhlasu Európska federácia 
farmaceutického priemyslu 
a farmaceutických združení (ďalej len 
„EFPIA“).

b) po prijatí týchto stanov po rozhodnutí 
orgánu zodpovedného za jeho riadenie 
Európska federácia farmaceutického 
priemyslu a farmaceutických združení 
(ďalej len „EFPIA“).

Or. fr

Odôvodnenie

Prijatie stanov si vyžaduje viac ako obyčajný súhlas.

Pozmeňujúci návrh 165
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po prijatí týchto stanov na základe 
písomného súhlasu Európska federácia 
farmaceutického priemyslu 
a farmaceutických združení (ďalej len 
„EFPIA“).

b) po prijatí týchto stanov na základe 
písomného súhlasu akýkoľvek právny 
subjekt zastúpený jednotlivo alebo 
združením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Prijatím tohto štatútu v písomnom 3. Prijatím tohto štatútu v písomnom 



AM\1012280SK.doc 61/96 PE524.772v01-00

SK

súhlase sa akákoľvek právnická osoba, iná 
ako člen alebo zakladajúci subjekt člena, 
alebo akýkoľvek ich pridružený subjekt,
ktorá podporuje ciele spoločného podniku 
IIL2 v konkrétnej oblasti svojho výskumu, 
v členskom štáte alebo krajine pridruženej 
k rámcovému programu – Horizont 2020, 
môže požiadať o účasť v IIL2 ako 
pridružený partner. V písomnom súhlase 
sa uvádza podrobný rozsah pridruženia, 
pokiaľ ide o obsah, činnosti a trvanie.

súhlase sa akákoľvek právnická osoba, iná 
ako člen alebo zakladajúci subjekt člena
alebo pridružený subjekt so sídlom 
v členskom štáte alebo krajine pridruženej 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
ktorá podporuje ciele spoločného podniku 
IIL v konkrétnej oblasti svojho výskumu, 
môže požiadať o účasť v IIL. V písomnom 
súhlase sa uvádza podrobný rozsah 
pridruženia, pokiaľ ide o obsah, činnosti 
a trvanie.

Or. en

Odôvodnenie

Členom spoločného podniku by mali byť len subjekty so sídlom a prevádzkou v Únii alebo 
v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 167
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Prijatím tohto štatútu v písomnom 
súhlase sa akákoľvek právnická osoba, iná 
ako člen alebo zakladajúci subjekt člena, 
alebo akýkoľvek ich pridružený subjekt, 
ktorá podporuje ciele spoločného podniku 
IIL2 v konkrétnej oblasti svojho výskumu, 
v členskom štáte alebo krajine pridruženej 
k rámcovému programu – Horizont 2020, 
môže požiadať o účasť v IIL2 ako 
pridružený partner. V písomnom súhlase
sa uvádza podrobný rozsah pridruženia, 
pokiaľ ide o obsah, činnosti a trvanie.

3. Prijatím tohto štatútu po rozhodnutí 
orgánu zodpovedného za jeho riadenie sa 
akákoľvek právnická osoba, iná ako člen 
alebo zakladajúci subjekt člena, alebo 
akýkoľvek ich pridružený subjekt, ktorá 
podporuje ciele spoločného podniku IIL2 
v konkrétnej oblasti svojho výskumu, 
v členskom štáte alebo krajine pridruženej 
k rámcovému programu – Horizont 2020, 
môže požiadať o účasť v IIL2 ako 
pridružený partner. V rozhodnutí sa 
uvádza podrobný rozsah pridruženia, 
pokiaľ ide o obsah, činnosti a trvanie.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 168
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pridružení partneri, podobne ako 
členovia iní ako Únia, prispievajú na 
operačné náklady spoločného podniku 
IIL2 v súlade s klauzulou 13 tohto štatútu.

4. V písomnom súhlase sa podrobne 
uvádza príspevok pre spoločný podnik IIL 
a skutočnosť, že zodpovedá príspevku 
Únie v súlade s článkom 3 a článkom 4 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V písomnom súhlase sa podrobne uvádza 
príspevok pridružených partnerov pre 
spoločný podnik IIL2 a skutočnosť, že 
zodpovedá príspevku Únie v súlade 
s článkom 3 a článkom 4 tohto 
nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

(Text začlenený do úvodnej časti bodu 4 – pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh)

Pozmeňujúci návrh 170
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

3. Zmeny členstva a pridruženia 3. Zmeny členstva

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každá žiadosť o členstvo alebo
o postavenie pridruženého partnera 
spoločného podniku IIL2 sa adresuje 
správnej rade, pričom v prípade žiadosti 
o členstvo je k nej priložený návrh na 
úpravu zloženia správnej rady stanoveného 
v klauzule 5.

1. Každá žiadosť o členstvo v spoločnom 
podniku IIL sa adresuje správnej rade, 
pričom v prípade žiadosti o členstvo je 
k nej priložený návrh na úpravu zloženia 
správnej rady stanoveného v klauzule 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada posúdi žiadosť, pričom 
zohľadní relevantnosť a možnú pridanú 
hodnotu žiadateľa v súvislosti 
s dosahovaním cieľov spoločného podniku 
IIL2. Následne o žiadosti rozhodne.

2. Správna rada posúdi žiadosť, pričom 
zohľadní relevantnosť a možnú pridanú 
hodnotu žiadateľa v súvislosti 
s dosahovaním cieľov spoločného podniku 
IIL2. Následne o žiadosti rozhodne. 
Pravidlá prijatia nových členov by mali 
byť verejné a transparentné, nemali by 
predstavovať nenáležité prekážky 
a akékoľvek zamietnutie sa musí písomne 
jasne zdôvodniť a sprístupniť kandidátovi 
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a skupine zástupcov štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada posúdi žiadosť, pričom 
zohľadní relevantnosť a možnú pridanú 
hodnotu žiadateľa v súvislosti 
s dosahovaním cieľov spoločného podniku 
IIL2. Následne o žiadosti rozhodne.

2. Správna rada posúdi žiadosť, pričom 
zohľadní relevantnosť a možnú pridanú 
hodnotu žiadateľa v súvislosti 
s dosahovaním cieľov spoločného podniku 
IIL2. Následne o žiadosti rozhodne
a bezodkladne o svojom rozhodnutí 
oboznámi Komisiu, ktorá má v prípade 
schválenia žiadosti právo namietať proti 
členstvu okrem v prípade členského štátu 
Európskej únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia v zastúpení Komisiou by mala mať možnosť namietať proti členstvu.

Pozmeňujúci návrh 174
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý člen alebo pridružený partner 
môže svoje členstvo alebo pridruženie 
v spoločnom podniku IIL2 ukončiť. 
Ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa 
neodvolateľným šesť mesiacov po jeho 
oznámení ostatným členom a pridruženým 
partnerom. Po tejto lehote je bývalý člen 

3. Každý člen alebo pridružený partner 
môže svoje členstvo alebo pridruženie 
v spoločnom podniku IIL2 ukončiť. 
Ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa 
neodvolateľným šesť mesiacov po jeho 
oznámení ostatným členom a pridruženým 
partnerom. Po tejto lehote je bývalý člen 



AM\1012280SK.doc 65/96 PE524.772v01-00

SK

alebo pridružený partner zbavený všetkých 
záväzkov, ktoré spoločný podnik IIL2 
neschválil alebo do ktorých nevstúpil už 
pred ukončením členstva alebo účasti.

alebo pridružený partner zbavený všetkých 
záväzkov, ktoré spoločný podnik IIL2 
neschválil alebo do ktorých nevstúpil už 
pred ukončením členstva alebo účasti. 
V takýchto prípadoch sa otvorí účet na 
vyrovnanie finančných záväzkov medzi 
odchádzajúcim členom a spoločným 
podnikom IIL.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý člen alebo pridružený partner
môže svoje členstvo alebo pridruženie 
v spoločnom podniku IIL2 ukončiť. 
Ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa 
neodvolateľným šesť mesiacov po jeho 
oznámení ostatným členom a pridruženým 
partnerom. Po tejto lehote je bývalý člen
alebo pridružený partner zbavený 
všetkých záväzkov, ktoré spoločný podnik 
IIL2 neschválil alebo do ktorých nevstúpil 
už pred ukončením členstva alebo účasti.

3. Každý člen môže svoje členstvo alebo 
pridruženie v spoločnom podniku IIL2 
ukončiť. Ukončenie nadobúda účinnosť 
a stáva sa neodvolateľným šesť mesiacov 
po jeho oznámení ostatným členom. Po 
tejto lehote je bývalý člen zbavený 
všetkých záväzkov, ktoré spoločný podnik 
IIL neschválil alebo do ktorých nevstúpil 
už pred ukončením členstva alebo účasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členstvo alebo pridruženie v spoločnom 
podniku IIL2 sa nesmie previesť na tretiu 

4. Členstvo alebo pridruženie v spoločnom 
podniku IIL2 sa nesmie previesť na tretiu 
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stranu bez predchádzajúceho súhlasu 
správnej rady.

stranu bez predchádzajúceho súhlasu 
správnej rady. Komisia bude o tomto 
súhlase upovedomená a bude mať právo 
vzniesť námietku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 177
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Priemyselná skupina

Or. en

Odôvodnenie

Členovia spoločného podniku zo súkromného podniku môžu vytvoriť orgán, ktorého rozsah je 
širší ako EFPIA. Táto skupina plní poradnú úlohu pre iné skupiny (vedecký výbor, 
zástupcovia členských štátov, zainteresované strany), ako aj pre viacero miest v správnej 
rade.

Pozmeňujúci návrh 178
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vedecký výbor, skupina zástupcov 
štátov a fórum zainteresovaných strán sú 
poradné orgány spoločného podniku IIL2.

2. Priemyselná skupina, vedecký výbor, 
skupina zástupcov štátov a skupina
zainteresovaných strán sú poradné orgány 
spoločného podniku IIL.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 179
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 5 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V správnej rade má každý člen päť
zástupcov.

Správna rada má 12 zástupcov s týmto 
rozdelením: 3 z priemyselnej skupiny, 3 
z Komisie, 1 zo skupiny zástupcov 
členských štátov, 3 z vedeckého výboru a 2 
zo skupiny zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločný podnik by sa mal vnímať ako skutočné partnerstvo, ktoré na vyváženejšom základe 
zahŕňa verejných partnerov (EK a členské štáty), partnerov súkromného sektora (priemysel) 
a ostatné zainteresované strany vrátane vedcov, zástupcov organizácií pacientov a MSP.

Pozmeňujúci návrh 180
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, má 
každý člen percentuálny podiel zo 100 
hlasovacích práv zodpovedajúci 
percentuálnemu podielu jeho príspevku 
do spoločného podniku IIL2.

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
každý zástupca správnej rady má jeden 
hlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia má 50 % hlasovacích práv. Hlas 
Komisie je nedeliteľný. Každý člen môže 
svoje hlasovacie práva prerozdeliť medzi 
svojimi zástupcami v správnej rade. 
Členovia vynaložia maximálne úsilie na 
dosiahnutie konsenzu. Ak sa nepodarí 
dosiahnuť konsenzus, správna rada prijíma 
rozhodnutia aspoň 75 % väčšinou všetkých 
hlasov vrátane hlasov tých členov, ktorí nie 
sú prítomní.

Zástupcovia správnej rady vynaložia 
maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. 
Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, 
správna rada prijíma rozhodnutia aspoň 
75 % väčšinou všetkých hlasov vrátane 
hlasov tých členov, ktorí nie sú prítomní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Predseda správnej rady sa vymenúva 
každoročne na základe rotácie striedavo 
Úniou a ostatnými členmi.

Predseda správnej rady sa vymenúva 
každoročne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Riadne zasadnutia správnej rady sa 
konajú minimálne dvakrát ročne. Správna 

2. Riadne zasadnutia správnej rady sa 
konajú minimálne dvakrát ročne. Správna 
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rada môže zvolať mimoriadne zasadnutie 
na žiadosť ktoréhokoľvek člena alebo na 
žiadosť predsedu. Zasadnutia správnej rady 
zvoláva jej predseda a zvyčajne sa konajú 
v sídle spoločného podniku IIL2.

rada môže zvolať mimoriadne zasadnutie 
na žiadosť ktoréhokoľvek zástupcu alebo 
na žiadosť predsedu. Zasadnutia správnej 
rady zvoláva jej predseda a zvyčajne sa 
konajú v sídle spoločného podniku IIL. 
Návrh programu, konečný program 
a zápisnica zo zasadnutia sa zverejní na 
webovej stránke IIL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Správna rada prizve niektorého 
z pridružených partnerov, aby sa rokovaní 
zúčastnil v prípade tých bodov programu, 
ktoré sa týkajú jeho pridruženia. 
Pridružení partneri nemajú hlasovacie 
práva.

Správna rada prizve niektorého člena, aby 
sa rokovaní zúčastnil v prípade tých bodov 
programu, ktoré sa týkajú jeho pridruženia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Predseda skupiny zástupcov štátov sa 
zúčastňuje zasadnutí správnej rady ako 
pozorovateľ.

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

Or. en
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Odôvodnenie

Skupina zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán sú poradné orgány 
spoločného podniku IIL2 podľa bodu 4 ods. 2 štatútu. Aby mohli primerane plniť túto úlohu, 
mali by mať právo zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady a tiež rokovaní, ktoré sa v nej 
uskutočňujú. Ten, kto radí, má právo hovoriť.

Pozmeňujúci návrh 186
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Predseda skupiny zástupcov štátov sa
zúčastňuje zasadnutí správnej rady ako 
pozorovateľ.

Predseda skupiny zástupcov štátov má 
miesto v správnej rade, zúčastňuje sa
zasadnutí správnej rady a má hlasovacie 
právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Skupina zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán sú poradné orgány 
spoločného podniku IIL2 podľa bodu 4 ods. 2 štatútu. Aby mohli primerane plniť túto úlohu, 
mali by mať právo zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady a tiež rokovaní, ktoré sa v nej 
uskutočňujú. Ten, kto radí, má právo hovoriť.
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Pozmeňujúci návrh 188
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 2 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Skupina zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán sú poradné orgány 
spoločného podniku IIL2 podľa bodu 4 ods. 2 štatútu. Aby mohli primerane plniť túto úlohu, 
mali by mať právo zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady a tiež rokovaní, ktoré sa v nej 
uskutočňujú. Ten, kto radí, má právo hovoriť.

Pozmeňujúci návrh 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia zaistí nepretržitú koordináciu 
medzi činnosťami programu Horizont 
2020 a činnosťami spoločného podniku 
IIL2 pravidelným identifikovaním 
možných doplňujúcich sa prvkov 
a synergií vrátane žiaducich presahov 
a vykonávaním formálneho 
koordinačného procesu na vyladenie 
výskumných priorít v rámci spoločného 
výskumu v rámcovom programe a činností 
spoločného podniku IIL2.

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 190
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rozhoduje o ukončení členstva alebo 
pridruženia k spoločnému podniku IIL2
každého člena alebo pridruženého 
partnera, ktorý si neplní svoje povinnosti;

b) rozhoduje o ukončení členstva alebo 
pridruženia k spoločnému podniku IIL
každého člena, ktorý si neplní svoje 
povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vymenúva, odvoláva a predlžuje funkčné 
obdobie výkonného riaditeľa, poskytuje 
mu poradenstvo a sleduje jeho výkon;

f) (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) vymenúva na základe výzvy na 
predloženie ponuky nezávislý audítorský 
orgán, ktorý bude mať za úlohu predložiť 
stanovisko uvedené v článku 60 ods. 5 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Or. fr

Odôvodnenie

Poradný orgán je zodpovedný za schvaľovanie účtov na určenie nezávislého audítorského 
orgánu, ktorý bude mať za úlohu predložiť stanovisko uvedené v článku 60 ods. 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012. V záujme transparentnosti sa 
navrhuje, aby sa na tento účel zorganizovala verejná súťaž.

Pozmeňujúci návrh 193
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) schvaľuje výzvy na predkladanie 
návrhov a podľa potreby aj príslušné 
pravidlá pre postupy predkladania, 
hodnotenia, výberu, udeľovania a revízie 
hodnotenia navrhnuté výkonným 
riaditeľom v úzkej spolupráci s poradnými 
skupinami uvedenými v klauzule 7 ods. 2 
písm. q);

l) schvaľuje výzvy navrhnuté výkonným 
riaditeľom v úzkej spolupráci s poradnými 
skupinami uvedenými v klauzule 7 ods. 2 
písm. q);

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa mutatis mutandis uplatňovať pravidlá predkladania a postupy hodnotenia, výberu, 
zadávania zákaziek a preskúmania platné pre program Horizont 2020.
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Pozmeňujúci návrh 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) schvaľuje zoznam návrhov vybratých
na financovanie;

m) schvaľuje zoznam návrhov vybraných
na financovanie na základe klasifikačného 
zoznamu vytvoreného výborom 
nezávislých expertov v súlade s článkom 
37 pravidiel účasti v programe Horizont 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) pravidelne informuje skupinu 
zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum 
zainteresovaných strán o všetkých 
záležitostiach súvisiacich s ich poradnou 
úlohou;

Or. en

Odôvodnenie

Aby skupina zástupcov štátov, vedecký výbor a fórum zainteresovaných strán mohli plniť 
svoju úlohu ako poradné orgány spoločného podniku IIL2, mali by dostávať primerané 
informácie o všetkých relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 196
Jean-Pierre Audy

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

1. Výkonného riaditeľa vymenúva správna 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou pri uplatnení otvoreného 
a transparentného postupu výberového 
konania. Komisia podľa potreby zapojí 
do výberového konania zástupcov 
ostatných členov spoločného podniku IIL2.

1. Výkonného riaditeľa vymenúva správna 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou pri uplatnení otvoreného 
a transparentného postupu výberového 
konania. Komisia podľa potreby zapojí 
do výberového konania zástupcov 
ostatných členov spoločného podniku IIL2. 
Európsky parlament má právo vzniesť 
námietku.

Or. fr

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal byť zahrnutý do menovania výkonného riaditeľa. Navrhuje sa 
námietkové konanie.

Pozmeňujúci návrh 197
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 8 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný 
z funkcie len na základe rozhodnutia 
správnej rady na návrh Komisie, ktorý 
Komisia prijme s prípadným zapojením 
súkromných členov.

6. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – bod 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výkonný riaditeľ predovšetkým 
nezávisle vykonáva tieto úlohy:

4. Výkonný riaditeľ predovšetkým 
vykonáva tieto úlohy:

Or. fr

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ nekoná nezávisle, ale ako zamestnanec podlieha najmä správnej rade 
a záujmom Únie a iných zainteresovaných strán vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci návrh 199
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vypracúva a na schválenie správnej rade
predkladá ročnú závierku;

c) zostavuje ročnú závierku, ktorá sa má 
predložiť na schválenie správnej rade;

Or. fr

Odôvodnenie

Redakčné spresnenie.

Pozmeňujúci návrh 200
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) organizuje verejnú súťaž na základe 
ktorej správna rada vymenuje nezávislý 
audítorský orgán, ktorý bude mať za 
úlohu predložiť stanovisko uvedené 
v článku 60 ods. 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
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č. 966/2012;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) vypracuje výročnú správu o pokroku 
výskumných a vývojových činností;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

mb) sleduje včasné plnenie odporúčaní 
vydaných na základe konečného 
hodnotenia spoločného podniku IIL, 
priebežného hodnotenia spoločného 
podniku IIL2 a akýchkoľvek iných 
relevantných hodnotení činností 
spoločného podniku IIL2;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 203
Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) riadia výzvy na predkladanie návrhov, 
ako sa stanovujú v ročnom pracovnom 
pláne, a takisto spravujú dohody alebo 
rozhodnutia o grantoch vrátane ich 
koordinácie;

b) riadia výzvy vrátane hodnotenia 
skupiny nezávislých expertov, ako sa 
stanovujú v pracovnom pláne, a takisto 
spravujú dohody alebo rozhodnutia vrátane 
ich koordinácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vykonáva dohľad nad informačným 
a podporným systémom širšej účasti na 
činnostiach spoločného podniku, a to 
konkrétne nad výzvou na predkladanie 
návrhov vrátane prepojenia na systém 
národných kontaktných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vedecký výbor sa skladá najviac zo 
siedmich členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok.

1. Vedecký výbor sa skladá z 28 členov, 
jedného za každý členský štát, ktorí sa 
vymenúvajú na obnoviteľné obdobie dvoch 
rokov. Výbor si spomedzi svojich členov 
zvolí predsedu na jeden rok. Zloženie 
výboru sa snaží dosahovať rodovú 
rovnosť v súlade s článkom 16 rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 206
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vedecký výbor sa skladá najviac zo 
siedmich členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok.

1. Vedecký výbor sa skladá najviac z 15 
členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok a troch členov správnej rady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vedecký výbor sa skladá najviac 
zo siedmich členov, ktorí sa vymenúvajú 
na obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok.

1. Vedecký výbor sa skladá najviac z 11 
členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
dva roky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade osobitných ad hoc úloh môžu 
byť vymenovaní ďalší experti, a to na 
obmedzené časové obdobie.

V prípade osobitných ad hoc úloh môžu 
byť vymenovaní ďalší experti, a to na 
obmedzené časové obdobie a pri ich 
výbere sa dodržiava rovnaký postup ako 
v prípade stálych členov vedeckého 
výboru.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 209
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Medzi členmi vedeckého výboru majú 
vyvážené zastúpenie celosvetovo uznávaní 
experti z akademického prostredia, 
priemyslu a regulačných orgánov. 
Členovia vedeckého výboru musia ako 
kolektív disponovať vedeckou 
spôsobilosťou a odbornými znalosťami, 
ktoré sa týkajú celej danej technickej 
oblasti a sú potrebné na vypracúvanie 
vedecky podložených strategických 
odporúčaní pre spoločný podnik IIL2.

2. Medzi členmi vedeckého výboru majú 
vyvážené zastúpenie celosvetovo uznávaní 
nezávislí experti z akademického 
prostredia, spomedzi klinických lekárov 
a lekárskych povolaní. Členovia 
vedeckého výboru musia ako kolektív 
disponovať vedeckou spôsobilosťou 
a odbornými znalosťami, ktoré sa týkajú 
celej danej technickej oblasti a sú potrebné 
na vypracúvanie vedecky podložených 
strategických odporúčaní pre spoločný 
podnik IIL2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 210
Vicky Ford

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) poskytuje poradenstvo o vedeckých 
prioritách, ktoré sa majú začleniť do 
strategického výskumného plánu 
v prípade potreby pri zohľadnení 
výsledkov plánovaných preskúmaní 
vedeckej skupiny programu Horizont 
2020 pre zdravotníctvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) poskytuje poradenstvo o prioritách 
strategického výskumného plánu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vypracúva odporúčania Komisii 
o priebežnom hodnotení spoločného 
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podniku IIL2, ktoré sa má uskutočniť do 
31. decembra 2017.

Or. fr

Odôvodnenie

Vedecký výbor IIL2 by mal byť začlenený do priebežného hodnotenia. 

Pozmeňujúci návrh 213
Teresa Riera Madurell

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pripravuje a zverejňuje výročnú 
správu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Poradenstvo vedeckého výboru sa 
náležite zohľadňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vedecký výbor zasadá minimálne raz
ročne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

5. Vedecký výbor zasadá minimálne 
dvakrát ročne. Zasadnutia zvoláva jeho
predseda. Návrh programu, konečný 
program a zápisnica zo zasadnutia sa 
zverejnia na webovej stránke IIL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vedecký výbor zasadá minimálne raz
ročne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vedecký výbor pravidelne dostáva 
informácie najmä o účasti na nepriamych 
činnostiach financovaných spoločným 
podnikom IIL2, o výsledkoch jednotlivých 
súťaží a realizácii projektov, o synergiách 
s inými relevantnými programami Únie, 
o plnení rozpočtu spoločného podniku 
IIL2 a o distribúcii a využívaní výsledkov 
výskumu.

Or. en
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Odôvodnenie

Aby vedecký výbor mohol plniť svoju úlohu ako poradný orgán spoločného podniku IIL2, mal 
by dostávať primerané informácie o všetkých relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 218
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Skupina zástupcov štátov IIL2 sa skladá 
z jedného zástupcu každého členského 
štátu a každej krajiny pridruženej 
k rámcovému programu – Horizont 2020. 
Skupina si spomedzi svojich členov zvolí 
predsedu.

1. Skupina zástupcov členských štátov IIL
sa skladá z jedného zástupcu každého 
členského štátu a každej krajiny 
pridruženej k rámcovému programu –
Horizont 2020. Skupina si spomedzi 
svojich členov zvolí predsedu, ktorý bude 
mať miesto zástupcu v správnej rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina zástupcov štátov zasadá 
minimálne raz ročne. Zasadnutia zvoláva 
jej predseda. Na zasadnutiach sa zúčastňuje 
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ, 
prípadne ich zástupcovia.

2. Skupina zástupcov štátov zasadá 
minimálne dvakrát ročne. Zasadnutia 
zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach sa 
zúčastňuje predseda správnej rady 
a výkonný riaditeľ, prípadne ich 
zástupcovia. Návrh programu, konečný 
program a zápisnica zo zasadnutia sa 
zverejní na webovej stránke IIL.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina zástupcov štátov zasadá 
minimálne raz ročne. Zasadnutia zvoláva 
jej predseda. Na zasadnutiach sa zúčastňuje 
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ, 
prípadne ich zástupcovia.

2. Skupina zástupcov štátov zasadá 
minimálne dvakrát ročne. Zasadnutia 
zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach sa 
zúčastňuje predseda správnej rady 
a výkonný riaditeľ, prípadne ich 
zástupcovia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predseda skupiny zástupcov štátov môže 
na zasadnutia skupiny prizvať aj iné osoby 
vo funkcii pozorovateľov, predovšetkým 
zástupcov regionálnych orgánov Únie 
a zástupcov združení MSP.

Predseda skupiny zástupcov štátov môže 
na zasadnutia skupiny prizvať aj iné osoby 
vo funkcii pozorovateľov, predovšetkým 
zástupcov regionálnych orgánov Únie 
a zástupcov združení MSP, zástupcov 
organizácií občianskej spoločnosti 
a zástupcov organizácií pacientov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prepojenie na rámcový program
Horizont 2020;

c) súlad s rámcovým programom Horizont 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Skupina zástupcov štátov pravidelne 
dostáva informácie najmä o účasti na 
nepriamych činnostiach financovaných 
spoločným podnikom IIL2, o výsledkoch 
jednotlivých súťaží a realizácii projektov, 
o synergiách s inými relevantnými 
programami Únie, o plnení rozpočtu 
spoločného podniku IIL2 a o distribúcii 
a využívaní výsledkov výskumu.

Or. en

Odôvodnenie

Aby skupina zástupcov štátov mohla plniť svoju úlohu ako poradný orgán spoločného podniku 
IIL2, mala by dostávať primerané informácie o všetkých relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 224
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Fórum zainteresovaných strán 12. Výbor zainteresovaných strán
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Fórum zainteresovaných strán je 
otvorené všetkým zainteresovaným 
stranám z verejného i súkromného sektora, 
medzinárodným záujmovým skupinám 
z členských štátov, z pridružených krajín, 
ako aj z iných krajín.

1. Výbor zainteresovaných strán je 
otvorený všetkým zainteresovaným 
stranám z verejného i súkromného sektora, 
medzinárodným záujmovým skupinám 
z členských štátov a z pridružených krajín. 
Zahŕňa zástupcov organizácií pacientov, 
organizácií poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a iné organizácie občianskej 
spoločnosti. Spomedzi svojich členov si 
volí dvoch zástupcov správnej rady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Fórum zainteresovaných strán sa 
oboznamuje s činnosťou spoločného 
podniku IIL2 a dostane výzvu, aby k nej 
poskytlo pripomienky.

2. Fórum zainteresovaných strán sa 
pravidelne oboznamuje s činnosťou 
spoločného podniku IIL2, najmä 
s účasťou na nepriamych akciách 
financovaných prostredníctvom 
spoločného podniku IIL2, výsledkom 
každej výzvy a vykonávania projektu, 
synergiami s inými príslušnými 
programami Únie a vykonávaním 
rozpočtu IIL2 a šírením a využívaním 
výsledkov výskumu, a dostane výzvu, aby 
k nej poskytlo pripomienky.
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Or. en

Odôvodnenie

Aby fórum zainteresovaných strán mohlo plniť svoju úlohu ako poradný orgán spoločného 
podniku IIL2, malo by dostávať primerané informácie o všetkých relevantných otázkach.

Pozmeňujúci návrh 227
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Fórum zainteresovaných strán sa 
oboznamuje s činnosťou spoločného 
podniku IIL2 a dostane výzvu, aby k nej 
poskytlo pripomienky.

2. Výbor zainteresovaných strán sa 
oboznamuje s činnosťou spoločného 
podniku IIL a dostane výzvu, aby k nej 
poskytlo pripomienky aj v otázke priorít 
strategického výskumného plánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zasadnutie fóra zainteresovaných strán 
zvoláva výkonný riaditeľ.

3. Zasadnutie výboru zainteresovaných 
strán sa zvoláva aspoň raz do roka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia



AM\1012280SK.doc 89/96 PE524.772v01-00

SK

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 13 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nefinančný príspevok iných členov, ako 
je Únia, a pridružených členov, alebo ich 
zakladajúcich subjektov alebo 
pridružených subjektov, ktorý tvoria nimi 
vynaložené náklady pri vykonávaní 
nepriamych akcií, a v súvislosti 
s poradnými orgánmi uvedenými 
v klauzule 7 ods. 2 písm. q), ak sú uvedené 
v ročnom pracovnom pláne, pričom sa od 
týchto nákladov odpočíta výška príspevku 
spoločného podniku IIL2 a akýkoľvek iný 
príspevok Únie na tieto náklady.

b) nefinančný príspevok iných členov, ako 
je Únia alebo ich zakladajúcich subjektov 
alebo pridružených subjektov so sídlom 
v Únii alebo krajinách pridružených 
k programu Horizont 2020, ktorý tvoria 
nimi vynaložené náklady pri vykonávaní 
nepriamych akcií, a v súvislosti 
s poradnými orgánmi uvedenými 
v klauzule 7 ods. 2 písm. q), ak sú uvedené 
v ročnom pracovnom pláne, pričom sa od 
týchto nákladov odpočíta výška príspevku 
spoločného podniku IIL2 a akýkoľvek iný 
príspevok Únie na tieto náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 13 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) finančný príspevok iných členov, ako je 
Únia, a pridružených partnerov alebo ich 
zakladajúcich subjektov alebo 
pridružených subjektov, a to popri 
príspevku podľa bodu b) alebo namiesto 
neho.

c) finančný príspevok iných členov, ako je 
Únia alebo ich zakladajúcich subjektov, 
a to popri príspevku podľa bodu b) alebo 
namiesto neho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 13 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) finančné príspevky členov 
a pridružených partnerov na operačné
náklady;

b) finančné príspevky členov na 
prevádzkové náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 14 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Finančné záväzky spoločného podniku 
IIL2 nesmú prekročiť výšku finančných 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rozpočte 
alebo ktoré preň vyčlenili jeho členovia
a pridružení partneri.

Finančné záväzky spoločného podniku 
IIL2 nesmú prekročiť výšku finančných 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rozpočte 
alebo ktoré preň vyčlenili jeho členovia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 14 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak niektorý člen spoločného podniku IIL2 
nespĺňa svoje záväzky týkajúce sa 
dohodnutého finančného príspevku, 
výkonný riaditeľ ho o tom písomne 
upovedomí a stanoví primeranú lehotu na 
nápravu tejto situácie. V prípade, že sa 
táto situácia v stanovenej lehote 
nenapraví, výkonný riaditeľ zvolá 
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zasadnutie správnej rady, na ktorom sa 
rozhodne buď o vylúčení člena, ktorý si 
nesplnil povinnosť, alebo o prijatí 
akýchkoľvek iných opatrení, pokiaľ tento 
člen svoje povinnosti nesplní. Správna 
rada môže v hneď po tom, ako bol 
vypočutý a bol mu navrhnutý postup pri 
prispôsobovaní pozastaviť hlasovacie 
právo každému členovi, ktorý nedodržiava 
svoje povinnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Účty spoločného podniku IIL2 nebudú 
predmetom preskúmania Dvora 
audítorov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku IIL2 nebudú 
predmetom preskúmania Dvora 
audítorov.

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spoločný podnik IIL2 každoročne 
podáva správy Komisii v súlade s článkom 
60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012.

3. Spoločný podnik IIL2 každoročne 
podáva správy Komisii a rozpočtovým 
orgánom.

Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov po 
skončení každého účtovného obdobia 
predloží Dvoru audítorov ročnú závierku 
a súvahu za predchádzajúci rok. Dvor 
audítorov môže vykonávať inšpekcie 
vrátane kontrol na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účty spoločného podniku IIL2 preskúma 
nezávislý audítorský orgán, ako sa 
ustanovuje v článku 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Účty spoločného podniku IIL2 preskúma 
Dvor audítorov v rámci postupu udelenia 
absolutória. Dvor audítorov pri svojej 
práci zohľadní aj prácu nezávislého 
audítorského orgánu, ktorý bude mať za 
úlohu predložiť stanovisko uvedené 
v článku 60 ods. 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 17 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účty spoločného podniku IIL2 preskúma 
nezávislý audítorský orgán, ako sa 
ustanovuje v článku 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Účty spoločného podniku IIL2 preskúma 
Dvor audítorov v súlade s článkom 287 
zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Dvor audítorov pripraví osobitnú 
výročnú správu o spoločnom podniku 
IIL2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 20 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku IIL2
môže vo vzťahu ku svojim členom, 
pridruženým partnerom, orgánom 
a zamestnancom prijať pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktov 
záujmov. Uvedené pravidlá musia 
obsahovať ustanovenie, ktorého cieľom 
bude zabraňovať vzniku konfliktov 
záujmov v prípade zástupcov členov 

2. Správna rada spoločného podniku IIL vo 
vzťahu ku svojim členom, orgánom 
a zamestnancom prijme pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktov 
záujmov. Uvedené pravidlá musia 
obsahovať ustanovenie, ktorého cieľom 
bude zabraňovať vzniku konfliktov 
záujmov v prípade zástupcov tvoriacich 
správnu radu a vedecký výbor. Tieto 
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pôsobiacich v správnej rade. pravidlá by mali objasniť najmä 
podrobnosti, ktoré sa majú zverejniť vo 
vyhlásení o úplných odborných 
činnostiach, o finančných záujmoch a 
o konfliktoch záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 20 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
môže vo vzťahu ku svojim členom, 
pridruženým partnerom, orgánom 
a zamestnancom prijať pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktov 
záujmov. Uvedené pravidlá musia 
obsahovať ustanovenie, ktorého cieľom 
bude zabraňovať vzniku konfliktov 
záujmov v prípade zástupcov členov 
pôsobiacich v správnej rade.

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
prijíma vo vzťahu ku svojim členom, 
pridruženým partnerom, orgánom 
a zamestnancom pravidlá predchádzania 
a riadenia konfliktov záujmov. Uvedené 
pravidlá musia obsahovať ustanovenie, 
ktorého cieľom bude zabraňovať vzniku 
konfliktov záujmov v prípade zástupcov 
členov pôsobiacich v správnej rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 20 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
môže vo vzťahu ku svojim členom, 
pridruženým partnerom, orgánom 
a zamestnancom prijať pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktov 
záujmov. Uvedené pravidlá musia 
obsahovať ustanovenie, ktorého cieľom 

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
prijíma vo vzťahu ku svojim členom, 
pridruženým partnerom, orgánom 
a zamestnancom pravidlá predchádzania 
a riadenia konfliktov záujmov. Uvedené 
pravidlá musia obsahovať ustanovenie, 
ktorého cieľom bude zabraňovať vzniku 



AM\1012280SK.doc 95/96 PE524.772v01-00

SK

bude zabraňovať vzniku konfliktov 
záujmov v prípade zástupcov členov 
pôsobiacich v správnej rade.

konfliktov záujmov v prípade zástupcov 
členov pôsobiacich v správnej rade.

Or. fr

Odôvodnenie

Musia sa prijať pravidlá na predchádzanie a riadenie konfliktov záujmov členov, 
pridružených partnerov, orgánov a zamestnancov. Nemala by to byť len možnosť.

Pozmeňujúci návrh 243
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE Návrh uznesenia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 21 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na konci obdobia stanoveného v článku 
1 tohto nariadenia sa vykoná likvidácia 
spoločného podniku IIL2.

1. Na konci obdobia stanoveného v článku 
1 tohto nariadenia alebo ak sa pri 
hodnotení zistí, že sa neplnia ciele 
podniku, vykoná sa likvidácia spoločného 
podniku IIL2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 21 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď dôjde k likvidácii spoločného 
podniku IIL2, použije sa jeho majetok na 
úhradu záväzkov a výdavkov súvisiacich 
s jeho likvidáciou. Akýkoľvek prebytok sa 
rozdelí medzi členov, ktorí existujú v čase 
likvidácie, v pomere k ich finančným 
príspevkom do spoločného podniku IIL2. 
Akýkoľvek prebytok pridelený Únii sa 
vráti do rozpočtu Komisie.

4. Keď dôjde k likvidácii spoločného 
podniku IIL2, použije sa jeho majetok na 
úhradu záväzkov a výdavkov súvisiacich 
s jeho likvidáciou. Akýkoľvek prebytok sa 
rozdelí medzi členov, ktorí existujú v čase 
likvidácie, v pomere k ich finančným 
príspevkom do spoločného podniku IIL2. 
Akýkoľvek prebytok pridelený Únii sa 
vráti do osobitného programu, ktorým sa 
vykonáva rámcový program Horizont 
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2020 v rámci rozpočtu Komisie.

Or. fr

Odôvodnenie

Ak dôjde k prebytku, mal by sa logicky vrátiť do rámcového programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 245
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 21 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Akékoľvek výsledky výskumu sa 
pripíšu Európskej federácii 
farmaceutického priemyslu a združení 
(EFPIA).

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže za vedeckým pôvodom akýchkoľvek výsledkov stojí EFPIA, je logické, že v prípade
likvidácie IIL2 jej tieto výsledky patria. 


