
AM\1012281CS.doc PE524.773v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2013/0234(NLE)

6. 12. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
25 - 122

Návrh zprávy
Paul Rübig
(PE523.014v02-00)

Společný podnik ECSEL

Návrh nařízení
(COM(2013)0501– C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))



PE524.773v01-00 2/53 AM\1012281CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\1012281CS.doc 3/53 PE524.773v01-00

CS

Pozměňovací návrh 25
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 4

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013 o 
zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)18 se snaží dosáhnout většího dopadu 
na výzkum a inovace spojením rámcového 
programu Horizont 2020 s finančními 
prostředky soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde by 
výzkum a inovace mohly přispět k širším 
cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti 
a napomoci řešení společenských 
problémů. Účast Unie v těchto 
partnerstvích může mít formu finančních 
příspěvků pro společné podniky zřízené na 
základě článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie podle rozhodnutí 
1982/2006/ES.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013 o 
zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)18 se snaží dosáhnout většího dopadu 
na výzkum a inovace spojením rámcového 
programu Horizont 2020 s finančními 
prostředky soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, kde by 
výzkum a inovace mohly přispět k širším 
cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti, maximálně využít 
pákového efektu soukromých investic a 
napomoci řešení společenských problémů.
Tato partnerství by měla být založena na 
dlouhodobých závazcích, včetně 
vyváženého příspěvku od všech partnerů, 
měla by být zodpovědná za dosažení 
daných cílů a uvedena v soulad se 
strategickými cíli Unie souvisejícími 
s výzkumem, vývojem a inovacemi. Řízení 
a fungování těchto partnerství by mělo být 
otevřené, transparentní, účinné a účelné 
a mělo by umožňovat zapojení široké 
škály zúčastněných subjektů činných ve 
svých konkrétních oblastech. Účast Unie 
v těchto partnerstvích může mít formu 
finančních příspěvků pro společné podniky 
zřízené na základě článku 187 Smlouvy 
o fungování Evropské unie podle 
rozhodnutí 1982/2006/ES.

__________________ __________________
18 Úř. věst. [rámcový program H2020]. 18 Úř. věst. [rámcový program H2020].

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 28
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
[…]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení programu 
Horizont 2020 (2014–2020)19 by měla být 
společným podnikům zřízeným podle 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES za podmínek 
stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013 poskytována další podpora.
Priorita týkající se vedoucího postavení 
odvětví se zaměřuje na dvě specifické linie 
činností v rámci informačních a 
komunikačních technologií: na „mikro-
a nanoelektroniku“ a na „novou generaci 
součástí a systémů a navrhování 
pokročilých a inteligentních vestavěných 
součástí a systémů“. Vestavěné počítačové 
systémy (ARTEMIS) a nanoelektronika 
(ENIAC) by se měly sloučit do jediné 
iniciativy.

(5) V souladu s nařízením Rady a 
Evropského parlamentu (EU) č. …/2013 
ze dne … 2013 o zřízení programu 
Horizont 2020 a s rozhodnutím Rady (EU) 
č. […]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení programu 
Horizont 2020 (2014–2020)19 by měla být 
společným podnikům zřízeným podle 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES za podmínek 
stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013 poskytována další podpora.
Priorita týkající se vedoucího postavení 
odvětví se zaměřuje na dvě specifické linie 
činností v rámci informačních a 
komunikačních technologií: na „mikro-
a nanoelektroniku“ a na „novou generaci 
součástí a systémů a navrhování 
pokročilých a inteligentních vestavěných 
součástí a systémů“. Vestavěné počítačové 
systémy (ARTEMIS) a nanoelektronika 
(ENIAC) by se měly sloučit do jediné 
iniciativy.

__________________ __________________
19 Úř. věst. [zvláštní program H2020]. 19 Úř. věst. [zvláštní program H2020].

Or. en

Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz nejen na zvláštní program, ale také na rámcový program, aby bylo 
možno dokázat soulad s článkem 19 rámcového programu a zásadami v něm stanovenými.
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Pozměňovací návrh 29
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
[…]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
programu Horizont 2020 (2014–2020)19 by 
měla být společným podnikům zřízeným 
podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES za 
podmínek stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013 poskytována další podpora.
Priorita týkající se vedoucího postavení 
odvětví se zaměřuje na dvě specifické linie 
činností v rámci informačních a 
komunikačních technologií: na „mikro-
a nanoelektroniku“ a na „novou generaci 
součástí a systémů a navrhování 
pokročilých a inteligentních vestavěných 
součástí a systémů“. Vestavěné počítačové 
systémy (ARTEMIS) a nanoelektronika 
(ENIAC) by se měly sloučit do jediné 
iniciativy.

(5) V souladu s rámcovým programem 
Horizont 2020 a rozhodnutím Rady (EU) 
č. […]/2013 může být společným 
podnikům zřízeným za podmínek 
stanovených v rámcovém programu 
Horizont 2020, zejména článku 25 tohoto 
programu, a za dodržení plného souladu 
s obecnými zásadami stanovenými 
v rámcovém programu Horizont 2020, 
zejména zásadami rovnosti žen a mužů a 
otevřeného přístupu, poskytována další 
podpora. Priorita týkající se vedoucího 
postavení odvětví se zaměřuje na dvě 
specifické linie činností v rámci 
informačních a komunikačních technologií:
na „mikro- a nanoelektroniku“ a na „novou 
generaci součástí a systémů a navrhování 
pokročilých a inteligentních vestavěných 
součástí a systémů“. Vestavěné počítačové 
systémy (ARTEMIS) a nanoelektronika 
(ENIAC) by se měly sloučit do jediné 
iniciativy.

__________________ __________________
19 Úř. věst. [zvláštní program H2020]. 19 Úř. věst. [zvláštní program H2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aniž by bylo dotčeno průběžné 
hodnocení uvedené v čl. 11 odst. 1 tohoto 
nařízení a v souladu s článkem 32 
rámcového programu Horizont 2020, 
společné technologické iniciativy by jako 
zvláštní nástroj financování měly podléhat 
důkladnému průběžnému posuzování, jež 
by mělo konkrétně zahrnovat analýzu 
jejich otevřenosti, transparentnosti, 
účinnosti a účelnosti.

Or. en

Odůvodnění

Snaha o uvedení do souladu s článkem 32 rámcového nařízení o Horizontu 2020.

Pozměňovací návrh 31
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby společný podnik ECSEL dosáhl 
svých cílů, měl by účastníkům poskytovat 
finanční podporu především ve formě 
grantů na základě otevřených a soutěž 
umožňujících výzev k předkládání návrhů.
Takováto finanční podpora musí být 
zaměřena na prokázaná selhání trhu, která 
brání rozvoji daného programu, a musí být 
pobídkou ke změně chování příjemce.

(19) Aby společný podnik ECSEL dosáhl 
svých cílů, měl by účastníkům poskytovat 
finanční podporu především ve formě 
grantů na základě otevřených a soutěž 
umožňujících výzev k předkládání návrhů
při zohlednění snížené administrativní 
zátěže s cílem usnadnit přístup k finanční 
podpoře. Takováto finanční podpora musí 
být zaměřena na prokázaná selhání trhu, 
která brání rozvoji daného programu, a 
musí být pobídkou ke změně chování 
příjemce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Finanční příspěvek Unie by měl být 
spravován v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení a s příslušnými pravidly 
nepřímého řízení stanovenými v nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o 
prováděcích pravidlech k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/20122626.

(22) Finanční příspěvek Unie by měl být 
spravován v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení a s příslušnými pravidly 
nepřímého řízení stanovenými v čl. 60 
odst. 1 až 4 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 
29. října 2012 o prováděcích pravidlech 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/20122626.

__________________ __________________
26 Úř. věst. L 362, 31.12.12, s. 1. 26 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Interní auditor Komise by měl mít ve
polečnému podniku ECSEL stejné 
pravomoci, jaké má vůči Komisi.

(25) Interní auditor Komise by měl mít 
vůči společnému podniku ECSEL stejné 
pravomoci, jaké vykonává vůči Komisi.
Totéž platí pro Evropský účetní dvůr a 
Evropský parlament.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Podle čl. 287 odst. 1 Smlouvy mohou 
zřizovací akty institucí nebo jiných
subjektů zřízených Unií vyloučit, aby 
Účetní dvůr přezkoumával účetnictví 
všech příjmů a výdajů těchto institucí 
nebo jiných subjektů zřízených Unií. V 
souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 mají být výkazy 
výdajů subjektů podle článku 209 
uvedeného nařízení kontrolovány 
nezávislým auditorem, který má vydat 
výrok mimo jiné o spolehlivosti výkazu 
výdajů a legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Aby se zabránilo 
zdvojování kontrol účetnictví, nemělo by 
účetnictví společného podniku ECSEL 
podléhat kontrole Účetního dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Podle čl. 287 odst. 1 Smlouvy mohou 
zřizovací akty institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií vyloučit, aby 
Účetní dvůr přezkoumával účetnictví 
všech příjmů a výdajů těchto institucí
nebo jiných subjektů zřízených Unií. V 
souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 mají být výkazy 
výdajů subjektů podle článku 209 
uvedeného nařízení kontrolovány 
nezávislým auditorem, který má vydat 
výrok mimo jiné o spolehlivosti výkazu
výdajů a legalitě a správnosti 

vypouští se
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uskutečněných operací. Aby se zabránilo 
zdvojování kontrol účetnictví, nemělo by 
účetnictví společného podniku ECSEL 
podléhat kontrole Účetního dvora.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Podle čl. 287 odst. 1 Smlouvy mohou 
zřizovací akty institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií vyloučit, aby 
Účetní dvůr přezkoumával účetnictví 
všech příjmů a výdajů těchto institucí 
nebo jiných subjektů zřízených Unií. V 
souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 mají být výkazy 
výdajů subjektů podle článku 209 
uvedeného nařízení kontrolovány 
nezávislým auditorem, který má vydat 
výrok mimo jiné o spolehlivosti výkazu 
výdajů a legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Aby se zabránilo 
zdvojování kontrol účetnictví, nemělo by 
účetnictví společného podniku ECSEL 
podléhat kontrole Účetního dvora.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že účetnictví společného podniku ECSEL by mělo podléhat přezkumu 
ze strany Účetního dvora, aby bylo zajištěno, že rozpočtový orgán bude mít přímý přehled o 
činnostech v rámci společné technologické iniciativy.

Pozměňovací návrh 37
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Podle čl. 287 odst. 1 Smlouvy mohou 
zřizovací akty institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií vyloučit, aby 
Účetní dvůr přezkoumával účetnictví všech 
příjmů a výdajů těchto institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií. V souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
mají být výkazy výdajů subjektů podle 
článku 209 uvedeného nařízení 
kontrolovány nezávislým auditorem, který 
má vydat výrok mimo jiné o spolehlivosti 
výkazu výdajů a legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Aby se zabránilo 
zdvojování kontrol účetnictví, nemělo by 
účetnictví společného podniku ECSEL 
podléhat kontrole Účetního dvora.

(26) Podle čl. 287 odst. 1 Smlouvy mohou 
zřizovací akty institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií vyloučit, aby 
Účetní dvůr přezkoumával účetnictví všech 
příjmů a výdajů těchto institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií. V souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
mají být výkazy výdajů subjektů podle 
článku 209 uvedeného nařízení 
kontrolovány nezávislým auditorem, který 
má vydat výrok mimo jiné o spolehlivosti 
výkazu výdajů a legalitě a správnosti 
uskutečněných operací. Bez ohledu na 
tento výrok, který není auditem, by mělo
účetnictví společného podniku ECSEL 
podléhat kontrole Účetního dvora.

Or. fr

Odůvodnění

Není důvod, aby účetnictví společného podniku ECSEL nepodléhalo kontrole Účetního dvora.
Ačkoli je výrok vydáván nezávislým auditorem, není auditem, který by umožňoval, aby třetí 
strany, mezi nimi i Evropská unie a Evropský parlament, měly s velkou pravděpodobností 
jistotu, že účetní závěrka představuje věrný obraz situace podniku a že uskutečněné operace 
jsou legální a správné.

Pozměňovací návrh 38
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tímto odkazem je třeba vzít v úvahu konečný výsledek vyjednávání o programu Horizont 
2020. Odráží další důležitý aspekt, který se Parlamentu podařilo zahrnout do článku 26 
nařízení o programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 39
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Společný podnik ECSEL byl měl 
fungovat transparentním způsobem, 
poskytovat veškeré důležité dostupné 
informace jeho příslušným orgánům a 
odpovídajícím způsobem podporovat jeho 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Společné podniky ENIAC a 
ARTEMIS byly zřízeny na dobu do 31. 
prosince 2017. Přechod od společných 
podniků ENIAC a ARTEMIS ke 
společnému podniku ECSEL by měl být 
uveden do souladu a synchronizován 

(28) Společné podniky ENIAC a 
ARTEMIS byly zřízeny na dobu do 31. 
prosince 2017. Přechod od společných 
podniků ENIAC a ARTEMIS ke 
společnému podniku ECSEL by měl být 
uveden do souladu a synchronizován 
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s přechodem od sedmého rámcového 
programu k rámcovému programu 
Horizont 2020, aby se zaručilo optimální 
využití finančních prostředků, které jsou 
pro výzkum k dispozici. V zájmu právní 
jistoty a jasnosti by tudíž měla být nařízení 
Rady (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008 zrušena 
a měla by být stanovena přechodná 
ustanovení.

s přechodem od sedmého rámcového 
programu k rámcovému programu 
Horizont 2020, aby se zaručilo optimální 
využití finančních prostředků, které jsou 
pro výzkum k dispozici, přičemž je třeba 
zabránit změnám pravidel podniků 
ENIAC a ARTEMIS na jedné straně a 
pravidel podniku ECSEL na straně druhé 
nebo jejich vzájemnému ovlivňování. V 
zájmu právní jistoty a jasnosti by tudíž 
měla být nařízení Rady (ES) č. 72/2008 a 
č. 74/2008 zrušena a měla by být stanovena 
přechodná ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že mají-li podniky ENIAC a ARTEMIS provést zbývající činnosti, 
musí se tyto zbývající činnosti řídit „starým“ souborem pravidel pro ENIAC nebo ARTEMIS, 
zatímco činnosti podniku ECSEL by se měly řídit „novým“ souborem pravidel. Ačkoli je to 
dost nepohodlné, nemělo by ve všech třech souborech pravidel docházet v letech 2014 – 2017 
k žádným změnám nebo zásahům.

Pozměňovací návrh 41
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování evropského 
výzkumu a inovací, by se v případě 
společných podniků mělo zamezit 
existenci různých souborů pravidel 
v rámci programu Horizont 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování výzkumu a 
inovací na evropské úrovni, je třeba sladit 
dobu trvání všech partnerství veřejného a 
soukromého sektoru financovaných 
z programu Horizont 2020 s délkou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
různým souborům pravidel, které by 
platily souběžně, a v budoucnu i další 
související administrativní zátěži pro 
účastníky a subjekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Je třeba rozvíjet doplňkovost a 
úzkou součinnost se strukturálními fondy 
s cílem odstranit v Evropě rozdíly v oblasti 
výzkumu a inovací. Tam, kde je to možné, 
bude podporována interoperabilita těchto 
dvou nástrojů. Je vhodné kumulativní 
nebo kombinované financování. V této 
souvislosti se opatření zaměří na plné 
využívání potenciálu evropského fondu 
talentů, čímž se bude optimalizovat 
hospodářský a sociální vliv výzkumu 
a inovací, přičemž tato opatření budou 
odlišná, přitom se však budou doplňovat 
s politikami a činnostmi fondů 



AM\1012281CS.doc 15/53 PE524.773v01-00

CS

k provádění politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) S ohledem na význam základního 
výzkumu pro průlomové objevy, které 
umožní budoucí inovace, by měly být 
v oblasti výzkumu na poli IKT a 
nanotechnologií v rámci programu 
Horizont 2020 vydávány výzvy 
k předkládání návrhů projektů v oblasti 
výzkumu a vývoje založených na 
spolupráci, a to vedle činností společného 
podniku ECSEL a souběžně s nimi, 
zejména pokud jde o výzkum úrovně 
technologické připravenosti 1 až 4.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 45
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28c) Je třeba zavádět opatření, jež 
podpoří účast malých a středních 
podniků, vysokých škol a výzkumných 
středisek. V této souvislosti by měly být 
zjištěny a odstraněny překážky, jež novým 
subjektům brání v účasti na programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28c) S přihlédnutím k zamýšlené 
součinnosti mezi programem Horizont 
2020 a strukturálními fondy, jakož i 
k příslušným národním a regionálním 
programům financování výzkumu a 
vývoje, by měly být regiony v celé Unii 
podporovány, aby aktivně přispívaly 
k činnostem společného podniku ECSEL, 
například tím, že finančně podpoří 
příslušnou výzkumnou infrastrukturu, 
připraví návrhy, budou využívat výsledky 
výzkumu nebo aktivity příslušných 
subjektů zaměřené na budování sítí, 
s cílem podpořit regionální dopad činností 
společného podniku ECSEL a jejich 
potenciálu vytvářet pracovní místa a růst 
na regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 47
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy s názvem 
„Elektronické součásti a systémy pro 
vedoucí postavení Evropy“ se na období do 
31. prosince 2024 zřizuje společný podnik 
ve smyslu článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„společný podnik ECSEL“).

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy s názvem 
„Elektronické součásti a systémy pro 
vedoucí postavení Evropy“ se na období do 
31. prosince 2020 zřizuje společný podnik 
ve smyslu článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„společný podnik ECSEL“).

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 48
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaručit dostupnost elektronických 
součástí a systémů pro klíčové trhy a pro 
řešení společenských problémů, aby si 
Evropa udržela vůdčí postavení 
v technologickém vývoji a aby se 

c) přispět k dostupnosti elektronických 
součástí a systémů pro klíčové trhy a pro 
řešení společenských problémů, aby si 
Evropa udržela vůdčí postavení 
v technologickém vývoji a aby se 



PE524.773v01-00 18/53 AM\1012281CS.doc

CS

překlenula mezera mezi výzkumem 
a využíváním jeho výsledků, posílily 
inovační schopnosti a podnítil hospodářský 
růst a tvorba pracovních míst v Unii;

překlenula mezera mezi výzkumem 
a využíváním jeho výsledků, posílily 
inovační schopnosti a podnítil hospodářský 
růst a tvorba pracovních míst v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sladit strategie s členskými státy s cílem 
přilákat soukromé investice a přispět 
k efektivnosti veřejné podpory tím, že se 
zabrání zbytečnému zdvojování a tříštění 
úsilí a usnadní se zapojení subjektů 
podílejících se na výzkumu a inovacích;

d) podpořit sladění strategií s členskými 
státy s cílem přilákat soukromé investice 
a přispět k efektivnosti veřejné podpory 
tím, že se zabrání zbytečnému zdvojování 
a tříštění úsilí a usnadní se zapojení 
subjektů podílejících se na výzkumu 
a inovacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zachovat a rozšiřovat schopnost vyrábět 
v Evropě polovodičové a inteligentní 
systémy, včetně vedoucího postavení 
v odvětví výrobních zařízení a zpracování 
materiálů;

e) přispívat k rozšiřování schopnosti
vyrábět v Evropě polovodičové a 
inteligentní systémy, včetně vedoucího 
postavení v odvětví výrobních zařízení 
a zpracování materiálů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podporovat zapojení malých a 
středních podniků v souladu s cíli 
rámcového programu Horizont 2020;

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zabezpečit vedoucí postavení v odvětví 
navrhování a konstrukce systémů včetně 
vestavěných technologií;

f) podpořit vedoucí postavení EU 
v odvětví navrhování a konstrukce systémů 
včetně vestavěných technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zajistit všem zúčastněným stranám 
přístup ke špičkové infrastruktuře pro 
navrhování a výrobu elektronických 
součástí a vestavěných/kyberneticko-
fyzikálních a inteligentních systémů;

g) usnadnit všem zúčastněným stranám 
přístup ke špičkové infrastruktuře pro 
navrhování a výrobu elektronických 
součástí a vestavěných/kyberneticko-
fyzikálních a inteligentních systémů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zajistit všem zúčastněným stranám 
přístup ke špičkové infrastruktuře pro 
navrhování a výrobu elektronických 
součástí a vestavěných/kyberneticko-
fyzikálních a inteligentních systémů;

g) zajistit všem zúčastněným stranám 
přístup ke špičkové infrastruktuře pro 
navrhování a výrobu elektronických 
součástí a vestavěných/kyberneticko-
fyzikálních a inteligentních systémů;
podporovat účast malých a středních 
podniků na svých činnostech v souladu 
s cíli rámcového programu 
Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

(Uvedení do souladu s článkem 18 rámcového nařízení o programu Horizont 2020.)

Pozměňovací návrh 55
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) budovat dynamický ekosystém za účasti 
inovativních malých a středních podniků, a 
tím posílit stávající klastry a podpořit 
tvorbu nových klastrů ve slibných nových 
oblastech.

h) prosazovat dynamický ekosystém za 
účasti inovativních malých a středních 
podniků, a tím posílit stávající klastry a 
podpořit tvorbu nových klastrů ve slibných 
nových oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technologie, proces a integrace 
navrhování, vybavení, materiály pro 
mikro- a nanoelektroniku a jejich výrobu, a 
to s důrazem na miniaturizaci, diverzifikaci 
a diferenciaci a na heterogenní integraci;

a) technologie, proces a integrace 
navrhování, vybavení, materiály pro 
mikro- a nanoelektroniku a jejich výrobu, a 
to s důrazem na miniaturizaci, 
decentralizované subjekty zabývající se 
zajišťováním důvěryhodnosti, 
diverzifikaci a diferenciaci a na 
heterogenní integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) procesy, metody, nástroje a platformy, 
referenční návrhy a architektury pro 
softwarové a/nebo vestavěné/kyberneticko-
fyzikální systémy náročné na řízení, které 
umožňují bezešvou propojitelnost a 
interoperabilitu, funkční bezpečnost, 
vysokou dostupnost a bezpečnost pro 
aplikace profesionálního a spotřebitelského 
typu a propojené služby;

b) procesy, metody, nástroje a platformy, 
referenční návrhy a architektury pro 
softwarové a/nebo vestavěné/kyberneticko-
fyzikální systémy náročné na řízení, které 
umožňují bezešvou propojitelnost a 
interoperabilitu, funkční bezpečnost, 
otevřený zdroj, vysokou dostupnost a 
bezpečnost pro aplikace profesionálního 
a spotřebitelského typu a propojené služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) víceoborové přístupy k inteligentním 
systémům za podpory vývoje celostního 
navrhování a vyspělé výroby s cílem 
vytvářet soběstačné a přizpůsobivé 
inteligentní systémy se sofistikovaným
rozhraním, které nabízejí složité funkce 
opírající se např. o hladkou integraci 
detekování, ovládání, zpracování, 
zajišťování energie a tvorby sítí.

c) víceoborové přístupy k inteligentním 
systémům za podpory vývoje celostního 
navrhování a vyspělé výroby s cílem 
vytvářet soběstačné a přizpůsobivé 
inteligentní systémy s jednoduchým 
uživatelským rozhraním, které nabízejí 
složité funkce opírající se např. o hladkou 
integraci detekování, ovládání, zpracování, 
zajišťování energie a tvorby sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Rozsah činností

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 60
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie pro společný 
podnik ECSEL, včetně prostředků od zemí 
ESVO, na pokrytí administrativních a 
provozních nákladů činí 
1 215 255 000 EUR. Příspěvek se hradí 
z prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
vyčleněných na zvláštní program, kterým 
se provádí program Horizont 2020 (2014-
2020). Plnění rozpočtu, pokud jde o 
příspěvek Unie, bude svěřeno společnému 
podniku ECSEL, jednajícímu jako subjekt 
uvedený v článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bodem iv) a články 60 a 61 
uvedeného nařízení.

1. Maximální příspěvek Unie pro společný 
podnik ECSEL, včetně příspěvků 
členských států Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO), na pokrytí 
administrativních a provozních nákladů 
činí 1 215 255 000 EUR. Příspěvek se 
hradí z prostředků souhrnného rozpočtu 
Unie vyčleněných na zvláštní program, 
kterým se provádí program Horizont 2020 
(2014–2020). Plnění rozpočtu, pokud jde o 
příspěvek Unie, bude svěřeno společnému 
podniku ECSEL, jednajícímu jako subjekt 
uvedený v článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bodem iv) a články 60 a 61 
uvedeného nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie pro společný 
podnik ECSEL, včetně prostředků od zemí 
ESVO, na pokrytí administrativních a 
provozních nákladů činí 

1. Maximální příspěvek Unie pro společný 
podnik ECSEL, včetně prostředků od zemí 
ESVO, na pokrytí administrativních a 
provozních nákladů činí 



PE524.773v01-00 24/53 AM\1012281CS.doc

CS

1 215 255 000 EUR. Příspěvek se hradí 
z prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
vyčleněných na zvláštní program, kterým 
se provádí program Horizont 2020 (2014-
2020). Plnění rozpočtu, pokud jde o 
příspěvek Unie, bude svěřeno společnému 
podniku ECSEL, jednajícímu jako subjekt 
uvedený v článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bodem iv) a články 60 a 61 
uvedeného nařízení.

1 063 348 200 EUR. Příspěvek se hradí 
z prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
vyčleněných na zvláštní program, kterým 
se provádí program Horizont 2020 (2014–
2020). Plnění rozpočtu, pokud jde o 
příspěvek Unie, bude svěřeno společnému 
podniku ECSEL, jednajícímu jako subjekt 
uvedený v článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 v souladu s čl. 58 
odst. 1 písm. c) bodem iv), čl. 60 odst. 1 až 
4 a článkem 61 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na společný podnik ECSEL by měl být snížen o 12,5 % v důsledku celkového snížení 
finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, tak aby nebyla ohrožena 
křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci v oblasti IKT a 
nanotechnologií na jedné straně a financování společné technologické iniciativy na straně 
druhé. Stejné snížení by mělo platit pro ostatní společné technologické iniciativy. Zároveň by 
měla být zkrácena doba trvání podniku ECSEL o 4 roky s využitím stanovení obnoveného 
rozpočtu v rámci příštího víceletého finančního rámce po roce 2020.

Pozměňovací návrh 62
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Dohoda o přenesení pravomocí uvedená 
v odstavci 2 řeší záležitosti stanovené v čl. 
58 odst. 3, čl. 60 odst. 1 až 4 a článku 61 
nařízení (ES, Euratom) č. 966/2012 a 
v článku 40 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1268/2012 a další, 
včetně následujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ujednání o poskytování nezbytných 
údajů, aby bylo možné zaručit, že je 
Komise schopna splnit své závazky 
ohledně šíření informací a podávání zpráv 
podle článku 22 nařízení (EU) č. …/2013 
[rámcový programu Horizont 2020];

d) ujednání o poskytování nezbytných 
údajů, aby bylo možné zaručit, že je 
Komise schopna splnit své závazky 
ohledně šíření informací a podávání zpráv 
podle článku 22 nařízení (EU) č. …/2013 
[rámcový programu Horizont 2020], včetně 
včasného vložení úplných informací o 
všech návrzích a grantových dohodách do 
celosvětové databáze programu Horizont 
2020 ECORDA;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik ECSEL přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 29
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 
nařízením (EU) č. … [nařízení v přenesené 
pravomoci o vzoru finančního nařízení pro 
PPP].

Bez ohledu na článek 12 tohoto nařízení 
společný podnik ECSEL přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 29
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 
nařízením (EU) č. … [nařízení v přenesené 
pravomoci o vzoru finančního nařízení pro 
PPP].

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Or. fr

Odůvodnění

O každém přenesení pravomoci musí být podána příslušná zpráva.

Pozměňovací návrh 66
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zvláštních okolností může správní rada 
rozhodnout o dočasném pozastavení 
přenesení pravomocí orgánu oprávněného 
ke jmenování na výkonného ředitele 
a pravomocí jím přenesených na další 
osoby a vykonávat je sama, případně je 
převést na některého ze svých členů nebo 
na zaměstnance společného podniku 
ECSEL, který není výkonným ředitelem.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Správní rada je oprávněna jmenovat a odvolávat výkonného ředitele. Pokud výjimečné 
důvody zabrání správní radě vykonávat úkoly a přenesení pravomoci není možné, měla by 
správní rada jmenovat nového výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh 67
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zvláštních okolností může správní rada 
rozhodnout o dočasném pozastavení 
přenesení pravomocí orgánu oprávněného 
ke jmenování na výkonného ředitele 
a pravomocí jím přenesených na další 
osoby a vykonávat je sama, případně je 
převést na některého ze svých členů nebo 
na zaměstnance společného podniku 
ECSEL, který není výkonným ředitelem.

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 68
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na společný podnik ECSEL a jeho 
zaměstnance se vztahuje Protokol 
o výsadách a imunitách Evropské unie.

Na výkonného ředitele a na členy správní 
rady společného podniku ECSEL se 
vztahuje protokol o výsadách a imunitách 
Evropské unie.
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Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 69
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ve sporech týkajících se náhrady škody 
způsobené zaměstnanci společného 
podniku ECSEL při výkonu jejich 
povinností;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Jean-Pierre Audy



AM\1012281CS.doc 29/53 PE524.773v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záležitosti, na které se nevztahuje 
toto nařízení ani jiné právní předpisy 
Unie, se použije právo státu, ve kterém má 
společný podnik ECSEL sídlo.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 31. prosince 2017 vypracuje 
prozatímní hodnocení společného podniku 
ECSEL, které posoudí zejména úroveň 
účasti na nepřímých akcích a příspěvky na 
tyto akce ze strany soukromých členů a 
jejich zřizovacích subjektů a rovněž dalších 
právnických osob. Do 30. června 2018 
sdělí Komise závěry tohoto hodnocení a 
své připomínky Evropskému parlamentu a 
Radě.

1. Komise do 31. prosince 2017 vypracuje 
prozatímní hodnocení společného podniku 
ECSEL, které posoudí zejména úroveň 
účasti na nepřímých akcích a příspěvky na 
tyto akce ze strany soukromých členů a 
jejich zřizovacích subjektů a rovněž dalších 
právnických osob. Do 30. června 2018 
sdělí Komise závěry tohoto hodnocení a 
své připomínky Evropskému parlamentu a 
Radě. Průběžné hodnocení společného 
podniku ECSEL tvoří součást průběžného 
hodnocení programu Horizont 2020 a je 
s ním sestavováno společně.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 73
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 74
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
v souvislosti s příspěvkem Unie do 
společného podniku ECSEL je součástí 
absolutoria, které na doporučení Rady 
uděluje Evropský parlament Komisi 
postupem podle článku 319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu v roce 
N společného podniku uděluje Evropský 
parlament na základě úvahy a po 
doporučení Rady do 15. května roku N+2. 
Správní rada stanoví postup udělování 
absolutoria ve finančním nařízení 
společného podniku ECSEL a zohlední 
zvláštní okolnosti vyplývající z povahy 
společného podniku jakožto partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem, 
zejména příspěvek soukromého sektoru do 
jeho rozpočtu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 75
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
v souvislosti s příspěvkem Unie do 
společného podniku ECSEL je součástí 
absolutoria, které na doporučení Rady 
uděluje Evropský parlament Komisi
postupem podle článku 319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
v souvislosti s příspěvkem Unie do 
společného podniku ECSEL je udělováno
Evropským parlamentem na doporučení 
Rady do 15. května roku N+2 postupem 
srovnatelným s postupem stanoveným 
v článku 319 SFEU a článcích 164 a 165 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a ve 
finančních pravidlech společného 
podniku ECSEL.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu 
v souvislosti s příspěvkem Unie do 
společného podniku ECSEL je součástí 
absolutoria, které na doporučení Rady 
uděluje Evropský parlament Komisi 
postupem podle článku 319 Smlouvy.

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 77
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do dvou měsíců od ukončení každého 
účetního roku předloží výkonný ředitel 
roční účetní závěrku a rozvahu za 
předchozí rok Evropskému účetnímu 
dvoru. Audit Účetního dvora se opírá o 
tyto dokumenty a je proveden na místě.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu důvěryhodnosti procesu absolutoria je důležité, aby zamítnutí absolutoria mělo 
určité důsledky, které vloží osud výkonného ředitele do rukou správní rady. Tento postup 
neznamená odvolání, jde pouze o povinnost výkonného ředitele podat demisi do rukou správní 
rady, která posoudí další postup.
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Pozměňovací návrh 79
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zaměstnanci společného podniku, 
výkonný ředitel a členové správní rady 
neprodleně, a aniž by tím mohla být 
ohrožena jejich zodpovědnost, informují o 
nedostatcích, které mohli zjistit při výkonu 
svých úkolů nebo svého pověření, úřad 
OLAF. Pokud tuto povinnost nesplní, 
stávají se osobně zodpovědnými za 
důsledky podvodu, o němž mají povědomí 
a o němž neinformovali úřad OLAF.

Or. fr

Odůvodnění

Prioritou Unie musí být boj proti podvodům. Tento systém oznamování, který již funguje 
přinejmenším v jednom členském státě, je velmi užitečným nástrojem splňujícím tento cíl.

Pozměňovací návrh 80
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL může přijmout praktická opatření 
pro provádění nařízení (ES) č. 1049/2001.

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL může přijmout praktická opatření 
pro provádění nařízení (ES) č. 1049/2001, 
aniž by vytvářela administrativní zátěž pro 
subjekty pokoušející se vykonávat práva,
jež jim přiznává nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na akce financované společným podnikem 
ECSEL se vztahuje nařízení (EU) č. … 
[pravidla pro účast a šíření výsledků 
programu Horizont 2020]. V souladu 
s uvedeným nařízením je společný podnik 
ECSEL považován za financující subjekt a 
poskytuje finanční podporu pro nepřímé 
akce, jak stanoví čl. 1 písm. a) stanov.

Na nepřímé akce financované společným 
podnikem ECSEL se vztahuje nařízení 
(EU) č. … [pravidla pro účast a šíření 
výsledků v rámci programu Horizont 2020] 
a rozhodnutí Komise týkající se jeho 
provádění. V souladu s uvedeným 
nařízením je společný podnik ECSEL 
považován za financující subjekt a 
poskytuje finanční podporu pro nepřímé 
akce, jak stanoví čl. 1 písm. a) stanov.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 82
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní plány společného podniku 
ECSEL se mohou odchýlit od pravidel pro 
účast na programu Horizont 2020, pokud 
to vyžaduje zapojení členských států do 
zakládání společného podniku, aby tak 
byly zohledněny zvláštní provozní potřeby 
společného podniku ECSEL. Tyto případy 
však musí být omezeny na absolutní 
minimum. Odchylky od pravidel pro účast 
nesmějí mít odrazující účinek, pokud jde o 
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účast univerzit, neziskových výzkumných 
organizací nebo malých a středních 
podniků, a nesmějí být v rozporu 
s obecným duchem spravedlivého a 
rovného zacházení, které je zakotveno 
v pravidlech pro účast na programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 84
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Veškeré nevyužité prostředky podle 
nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 
se převedou na společný podnik ECSEL.
Veškeré částky, které mají uhradit 
sdružení AENEAS a sdružení 
ARTEMISIA na úhradu administrativních 
nákladů společných podniků ENIAC a 
ARTEMIS za období 2008–2013, se 
převedou na na společný podnik ECSEL 
způsobem, který bude dohodnut s Komisí.

10. Z nevyužitých prostředků podle 
nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 
se převedou pouze nezbytné prostředky 
potřebné k pokrytí administrativních 
nákladů vyplývajících z výzev podniků 
ENIAC a ARTEMIS k podávání návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) zveřejňuje informace o projektech, 
včetně celkové hodnoty každého projektu 
a jmen účastníků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – písm. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) po přijetí těchto stanov prostřednictvím
dopisu vyjadřujícího souhlas též [sdružení 
AENEAS registrované podle 
francouzského práva (registrační 
č. 20070039) se sídlem v Paříži (Francie),
sdružení ARTEMISIA registrované podle 

c) po přijetí těchto stanov v návaznosti na 
rozhodnutí orgánu pověřeného jeho 
správou též [sdružení AENEAS 
registrované podle francouzského práva 
(registrační č. 20070039) se sídlem v Paříži 
(Francie), sdružení ARTEMISIA 
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nizozemského práva (registrační č. 
17201341) se sídlem v Eindhovenu 
(Nizozemsko) a sdružení EPoSS 
registrované podle … práva (registrační č. 
…) se sídlem v (…)].

registrované podle nizozemského práva 
(registrační č. 17201341) se sídlem 
v Eindhovenu (Nizozemsko) a sdružení 
EPoSS registrované podle … práva 
(registrační č. …) se sídlem v (…)].

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – písm. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každá žádost o členství ve společném 
podniku ECSEL podle odstavce 2 je 
adresována správní radě. Ta žádost posoudí 
a přihlédne přitom k významu a možné 
přidané hodnotě žadatele z hlediska 
dosažení cílů společného podniku ECSEL.
Poté o žádosti rozhodne.

3. Každá žádost o členství ve společném 
podniku ECSEL podle odstavce 2 je 
adresována správní radě. Ta žádost posoudí 
a přihlédne přitom k významu a možné 
přidané hodnotě žadatele z hlediska 
dosažení cílů společného podniku ECSEL.
Poté o žádosti rozhodne a v případě, že je 
žádost zamítnuta, vydá žadateli 
odůvodněné rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – písm. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každá žádost o členství ve společném 
podniku ECSEL podle odstavce 2 je 
adresována správní radě. Ta žádost posoudí 
a přihlédne přitom k významu a možné 
přidané hodnotě žadatele z hlediska 
dosažení cílů společného podniku ECSEL.
Poté o žádosti rozhodne.

3. Každá žádost o členství ve společném 
podniku ECSEL podle odstavce 2 je 
adresována správní radě. Ta žádost posoudí 
a přihlédne přitom k významu a možné 
přidané hodnotě žadatele z hlediska 
dosažení cílů společného podniku ECSEL.
Poté o žádosti rozhodne a o svém 
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rozhodnutí neprodleně informuje Komisi, 
která má v případě schválení právo 
s přistoupením nesouhlasit, nejedná-li se 
o členský stát Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – písm. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kterýkoli člen může své členství ve 
společném podniku ECSEL ukončit.
Takovéto ukončení nabývá účinku a stane 
se neodvolatelným šest měsíců poté, co je 
oznámeno ostatním členům. Od tohoto 
okamžiku je bývalý člen osvobozen od 
veškerých závazků kromě těch, které 
společný podnik ECSEL schválil nebo 
které tomuto podniku vznikly před 
oznámením o ukončení členství.

4. Kterýkoli člen může své členství ve 
společném podniku ECSEL ukončit.
Takovéto ukončení nabývá účinku a stane 
se neodvolatelným šest měsíců poté, co je 
oznámeno ostatním členům. Od tohoto 
okamžiku je bývalý člen osvobozen od 
veškerých závazků kromě těch, které 
společný podnik ECSEL schválil nebo 
které tomuto podniku vznikly před 
oznámením o ukončení členství. V případě 
odstoupení je mezi členem, který 
odstupuje, a společným podnikem ECSEL 
zřízen účet pro vypořádání finančních 
závazků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – písm. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členství ve společném podniku ECSEL 
nemůže být převedeno na třetí stranu bez 
předchozího souhlasu správní rady.

5. Členství ve společném podniku ECSEL 
nemůže být převedeno na třetí stranu bez 
předchozího souhlasu správní rady. O 
tomto souhlasu je informována Komise, 
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která má právo nesouhlasit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vědecký výbor.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 6 – písm. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajišťuje stálou koordinaci 
činností programu Horizont 2020 a 
činností společného podniku ECSEL tak, 
že pravidelně zjišťuje možnou 
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doplňkovost a součinnost včetně 
žádoucích překrývání a provádění 
formálního koordinačního postupu za 
účelem zdokonalení výzkumných priorit, 
na které se vztahuje výzkum založený na 
spolupráci v rámci rámcového programu 
a činností v oblasti působnosti společného 
podniku ECSEL.

Or. en

Odůvodnění

Existuje naléhavá potřeba koordinovat výzkumné činnosti podle rámcového programu a 
činností prováděných v rámci společných technologických iniciativ, včetně řízení žádoucích 
překrývání a potřebné součinnosti a doplňkovosti. Tento úkol bude přirozeně nejlépe plnit 
Komise, jejíž role v řídicí struktuře společných technologických iniciativ (1/3 hlasů) by k tomu 
měla poskytnout dostatečné prostředky.

Pozměňovací návrh 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posuzuje, přijímá či zamítá nové žádosti 
o členství v souladu čl. 3 odst. 3;

a) posuzuje, přijímá či zamítá nové žádosti 
soukromých subjektů o členství v souladu 
čl. 3 odst. 3. Pravidla pro přijímání 
nových členů by měla být veřejně známá a 
transparentní, neměla by představovat 
zbytečné překážky a každé zamítnutí by 
mělo být písemnou formou srozumitelně 
odůvodněno a zpřístupněno kandidátovi a 
radě správních orgánů;

Or. en

Odůvodnění

Pokud se chce členský stát připojit, mělo by to být možné automaticky, nikoli na základě 
rozhodnutí správní rady.
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Pozměňovací návrh 95
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jmenuje a odvolává výkonného ředitele, 
prodlužuje jeho funkční období, uděluje 
mu pokyny a sleduje jeho výsledky;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) na základě veřejného výběrového 
řízení jmenuje nezávislého auditora, který 
bude pověřen předložením výroku 
stanoveného v čl. 60 odst. 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí v návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení. Komise ve 
vhodných případech přizve do výběrového 

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí v návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení. Komise ve 
vhodných případech přizve do výběrového 
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řízení zástupce ostatních členů společného 
podniku ECSEL.

řízení zástupce ostatních členů společného 
podniku ECSEL. Evropský parlament má 
právo nesouhlasit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 8 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve fázi předvýběru v rámci výběrového 
řízení bude zajištěno zejména přiměřené 
zastoupení ostatních členů společného 
podniku ECSEL. Za tím účelem členské 
státy ECSEL a soukromí členové jmenují 
ve vzájemné shodě jednak zástupce, jednak 
pozorovatele jménem správní rady.

Ve fázi předvýběru v rámci výběrového 
řízení bude zajištěno zejména přiměřené 
zastoupení ostatních členů společného 
podniku ECSEL. Za tím účelem členské 
státy ECSEL a soukromí členové jmenují 
ve vzájemné shodě jednak zástupce, jednak 
pozorovatele jménem správní rady. Při 
výběrovém řízení by měla být uplatňována 
zásada rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel zejména provádí 
nezávisle tyto úkoly:

4. Výkonný ředitel zejména provádí tyto 
úkoly:

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 9 – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předkládá správní radě ke schválení 
roční účetní závěrku;

d) přijímá roční účetní závěrku a 
předkládá ji správní radě ke schválení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) vypracovává výroční zprávu o 
pokroku v oblasti výzkumu a vývoje ve 
spolupráci s komunikační divizí 
společného podniku ECSEL;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 102
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) včas přijímá navazující opatření 
k jakýmkoli doporučením vyplývajícím 
z průběžného hodnocení společného 
podniku ECSEL nebo kteréhokoli 
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příslušného hodnocení činností 
společného podniku ECSEL;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 103
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – bod 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada správních orgánů přijme svůj jednací 
řád.

Rada správních orgánů přijme a zveřejní
svůj jednací řád.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 12 – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vhodnost zahrnutí dané výzkumné 
priority, na kterou se vztahuje společný 
podnik ECSEL, do pravidelných výzev 
rámcového programu Horizont 2020 
s cílem vytvořit nové synergie s činnostmi 
strategického významu v oblasti výzkumu 
a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 14 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada soukromých členů přijme svůj 
jednací řád.

4. Rada soukromých členů přijme a 
zveřejní svůj jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 15 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. Vědecký výbor
1. Vědecký výbor tvoří nejvýše čtrnáct 
členů jmenovaných na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení. Výbor si ze svých 
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členů volí předsedu na dobu jednoho 
roku. Předseda může navštěvovat schůze 
správní rady a účastnit se jich. V případě 
potřeby mohou být jmenováni další 
odborníci pro konkrétní ad hoc úkoly a na 
omezenou dobu.
2. Ve výboru jsou vyváženým způsobem 
zastoupeni nezávislí odborníci 
z akademické sféry a odborníci zastupující 
relevantní multidisciplinární odvětví.
Dohromady mají členové vědeckého 
výboru nezbytnou vědeckou kvalifikaci a 
odborné znalosti související s danou 
odbornou oblastí, které jsou zapotřebí pro 
to, aby mohli společnému podniku 
ECSEL dávat doporučení na vědeckém 
základě.
3. Správní rada stanoví konkrétní kritéria 
pro složení vědeckého výboru a postup 
výběru jeho členů a jeho členy jmenuje.
4. Vědecký výbor plní tyto úkoly:
a) poskytuje poradenství týkající se 
vědeckých priorit, které mají být řešeny 
v ročních plánech práce;
b) poskytuje poradenství ohledně 
vědeckého pokroku popsaného ve výroční 
zprávě o činnosti.
Poradenská činnost vědeckého výboru je 
řádně zohledňována.
5. Vědecký výbor zasedá nejméně dvakrát 
ročně. Zasedání svolává jeho předseda.
6. Vědecký výbor může se souhlasem 
předsedy pozvat k účasti na zasedání i jiné 
osoby.
7. Výbor přijímá svůj vlastní jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Paul Rübig
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 16 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní náklady společného podniku 
ECSEL nepřesáhnou 39 420 000 EUR a 
hradí se prostřednictvím finančních 
příspěvků uvedených v čl. 3 odst. 1, pokud 
jde o příspěvek Unie do výše 
15 255 000 EUR, čl. 4 odst. 2, pokud jde o 
příspěvek soukromých členů do výše 
19 710 000 EUR, a čl. 19 odst. 2, pokud 
jde o dokončení akcí zahájených podle 
nařízení č. 72/2008 a č. 74/2008. Pokud se 
příspěvek na správní náklady částečně 
nevyužije, lze jej zpřístupnit na pokrytí 
provozních nákladů společného podniku 
ECSEL.

2. Správní náklady společného podniku 
ECSEL se hradí prostřednictvím:

a) finančních příspěvků uvedených v čl. 3 
odst. 1, pokud jde o příspěvek Unie do 
výše 15 255 000 EUR;
b) čl. 4 odst. 2, pokud jde o příspěvek 
soukromých členů do výše 
19 710 000 EUR, nebo 1 % z celkových 
nákladů na všechny projekty, podle toho, 
která částka je vyšší, avšak maximálně ve 
výši 48 milionů EUR;
c) a čl. 19 odst. 2, pokud jde o dokončení 
akcí zahájených podle nařízení č. 72/2008 
a č. 74/2008.

Pokud se příspěvek na správní náklady 
částečně nevyužije, lze jej zpřístupnit na 
pokrytí provozních nákladů společného 
podniku ECSEL.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 19 – bod -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud člen společného podniku ECSEL 
neplní své závazky týkající se 
dohodnutého finančního příspěvku, 
výkonný ředitel tuto skutečnost 
zaznamená a stanoví přiměřenou lhůtu, 
v níž musí být tento nedostatek napraven.
Není-li situace v této lhůtě napravena, 
výkonný ředitel svolá zasedání správní 
rady, aby rozhodla, zda má být členství 
člena neplnícího své závazky zrušeno, 
nebo zda mají být do doby, než splní své 
povinnosti, přijata jiná opatření. Každý 
člen, který neplní své povinnosti, může být 
řídicím výborem zbaven svého 
hlasovacího práva v první fázi poté, co byl 
vyslechnut a byl mu navržen postup 
nápravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Společný podnik ECSEL podává Komisi 
a rozpočtovým orgánům každoročně 
zprávu.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý auditor v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku ECSEL 
kontroluje Účetní dvůr v souladu 
s článkem 287 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý auditor v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

4. Účetnictví společného podniku ECSEL 
kontroluje Účetní dvůr.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý auditor v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku ECSEL 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku ECSEL 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku ECSEL 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku ECSEL 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

Účetnictví společného podniku ECSEL 
podléhá kontrole Účetního dvora.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 22 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 25 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL může přijmout pravidla, aby 
zabránila vzniku střetů zájmů u svých 
členů, orgánů a zaměstnanců, popřípadě 

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL přijme pravidla, aby zabránila 
vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů 
a zaměstnanců, popřípadě tyto střety řešila.



PE524.773v01-00 52/53 AM\1012281CS.doc

CS

tyto střety řešila. Tato pravidla obsahují 
ustanovení pro zabránění střetům zájmů u 
zástupců členů společného podniku 
ECSEL, kteří zasedají ve správní radě nebo 
v radě správních orgánů.

Tato pravidla obsahují ustanovení pro 
zabránění střetům zájmů u zástupců členů 
společného podniku ECSEL, kteří zasedají 
ve správní radě nebo v radě správních 
orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 25 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL může přijmout pravidla, aby 
zabránila vzniku střetů zájmů u svých 
členů, orgánů a zaměstnanců, popřípadě 
tyto střety řešila. Tato pravidla obsahují 
ustanovení pro zabránění střetům zájmů u 
zástupců členů společného podniku 
ECSEL, kteří zasedají ve správní radě nebo 
v radě správních orgánů.

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL přijme pravidla, aby zabránila 
vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů 
a zaměstnanců, popřípadě tyto střety řešila.
Tato pravidla obsahují ustanovení pro 
zabránění střetům zájmů u zástupců členů 
společného podniku ECSEL, kteří zasedají 
ve správní radě nebo v radě správních 
orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 25 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL může přijmout pravidla, aby 
zabránila vzniku střetů zájmů u svých 
členů, orgánů a zaměstnanců, popřípadě 
tyto střety řešila. Tato pravidla obsahují 
ustanovení pro zabránění střetům zájmů u 
zástupců členů společného podniku 
ECSEL, kteří zasedají ve správní radě nebo 

2. Správní rada společného podniku 
ECSEL přijme pravidla, aby zabránila 
vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů 
a zaměstnanců, popřípadě tyto střety řešila.
Tato pravidla obsahují ustanovení pro 
zabránění střetům zájmů u zástupců členů 
společného podniku ECSEL, kteří zasedají 
ve správní radě nebo v radě správních 
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v radě správních orgánů. orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 26 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li ukončována činnost společného 
podniku ECSEL, jeho aktiva se použijí 
k pokrytí jeho závazků a výdajů spojených 
s ukončením činnosti. Veškerá zbývající 
aktiva se při ukončení činnosti rozdělí mezi 
členy v poměru ke skutečné výši jejich 
příspěvků společnému podniku ECSEL.
Veškerá taková zbývající aktiva přidělená 
Unii se vrátí do rozpočtu Unie.

4. Je-li ukončována činnost společného 
podniku ECSEL, jeho aktiva se použijí 
k pokrytí jeho závazků a výdajů spojených 
s ukončením činnosti. Veškerá zbývající 
aktiva se při ukončení činnosti rozdělí mezi 
členy v poměru ke skutečné výši jejich 
příspěvků společnému podniku ECSEL.
Veškerá taková zbývající aktiva přidělená 
Unii se vrátí do zvláštního programu, 
kterým se provádí rámcový program 
Horizont 2020 v rámci rozpočtu Unie.

Or. fr


