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Pozmeňujúci návrh 25
Jean-Pierre Audy

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie; 1. podporuje zmenený návrh Komisie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
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
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Pozmeňujúci návrh 27
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Cieľom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 
2013, ktorým sa zriaďuje rámcový program 
pre výskum a inovácie (2014 – 2020) –
Horizont 202018, je dosiahnuť väčší vplyv 
na výskum a inovácie spojením rámcového 
programu Horizont 2020 a prostriedkov zo 
súkromného sektora do verejno-
súkromných partnerstiev v kľúčových 
oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 
prispieť k širším cieľom Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti a pomôcť pri 
riešení spoločenských výzev. Zapojenie 
Únie do týchto partnerstiev môže mať 
formu finančných príspevkov spoločným 
podnikom zriadeným na základe článku 
187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

(4) Cieľom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 
2013, ktorým sa zriaďuje rámcový program 
pre výskum a inovácie (2014 – 2020) –
Horizont 202018, je dosiahnuť väčší vplyv 
na výskum a inovácie spojením rámcového 
programu Horizont 2020 a prostriedkov zo 
súkromného sektora do verejno-
súkromných partnerstiev v kľúčových 
oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 
prispieť k širším cieľom Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti, pritiahnuť
súkromné investície a pomôcť pri riešení 
spoločenských výzev. Tieto partnerstvá by 
sa mali zakladať na dlhodobom záväzku 
vrátane vyváženého príspevku všetkých 
partnerov, niesť zodpovednosť za plnenie 
svojich cieľov a byť v súlade 
so strategickými cieľmi Únie týkajúcimi 
sa výskumu, vývoja a inovácií. Riadenie 
a fungovanie týchto partnerstiev by malo 
byť otvorené, transparentné, účinné 
a efektívne a širokému spektru 
zainteresovaných strán činných 
v konkrétnych oblastiach ponúkať 
príležitosť zúčastniť sa. Zapojenie Únie 
do týchto partnerstiev môže mať formu 
finančných príspevkov spoločným 
podnikom zriadeným na základe článku 
187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
18 Ú. v. EÚ [RP H2020]. 18 Ú. v. EÚ [RP H2020].

Or. en
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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 28
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. 
[...]/2013 z [...] 2013, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)19

by sa ďalšia podpora mala poskytovať 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok špecifikovaných v rozhodnutí 
(EÚ) č. [...]/2013. Priorita Vedúce 
postavenie v priemysle sa zameriava na 
dve konkrétne línie činnosti v rámci oblasti 
Informačné a komunikačné technológie: 
„mikroelektronika a nanoelektronika“ a 
„nová generácia komponentov a systémov, 
inžinierstvo vyspelých a inteligentných 
zabudovaných komponentov a systémov“. 
Zabudované počítačové systémy 
(ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC) 
sa majú zlúčiť do jednej iniciatívy.

(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 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)19

by sa ďalšia podpora mala poskytovať 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok špecifikovaných v rozhodnutí 
(EÚ) č. [...]/2013. Priorita Vedúce 
postavenie v priemysle sa zameriava na 
dve konkrétne línie činnosti v rámci oblasti 
Informačné a komunikačné technológie: 
„mikroelektronika a nanoelektronika“ a 
„nová generácia komponentov a systémov, 
inžinierstvo vyspelých a inteligentných 
zabudovaných komponentov a systémov“. 
Zabudované počítačové systémy 
(ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC) 
sa majú zlúčiť do jednej iniciatívy.

__________________ __________________
19 Ú. v. EÚ [H2020 RP]. 19 Ú. v. EÚ [H2020 RP].

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, 
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ktoré sú v ňom stanovené.

Pozmeňujúci návrh 29
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. 
[...]/2013 z [...] 2013, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)19

by sa ďalšia podpora mala poskytovať 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok špecifikovaných v rozhodnutí 
(EÚ) č. [...]/2013. Priorita Vedúce 
postavenie v priemysle sa zameriava na 
dve konkrétne línie činnosti v rámci oblasti 
Informačné a komunikačné technológie: 
„mikroelektronika a nanoelektronika“ a 
„nová generácia komponentov a systémov, 
inžinierstvo vyspelých a inteligentných 
zabudovaných komponentov a systémov“. 
Zabudované počítačové systémy 
(ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC) 
sa majú zlúčiť do jednej iniciatívy.

(5) V súlade s rámcovým programom 
Horizont 2020 a rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. [...]/2013 z [...] 2013 sa môže poskytnúť 
ďalšia podpora spoločným podnikom 
zriadeným podľa podmienok stanovených 
v rámcovom programe Horizont 2020, 
najmä v jeho článku 25, a v plnom súlade 
so všeobecnými zásadami uvedenými 
v rámcovom programe Horizont 2020, 
najmä so zásadami rodovej rovnosti 
a otvoreného prístupu. Priorita Vedúce 
postavenie v priemysle sa zameriava na 
dve konkrétne línie činnosti v rámci oblasti 
Informačné a komunikačné technológie: 
„mikroelektronika a nanoelektronika“ a 
„nová generácia komponentov a systémov, 
inžinierstvo vyspelých a inteligentných 
zabudovaných komponentov a systémov“. 
Zabudované počítačové systémy 
(ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC) 
sa majú zlúčiť do jednej iniciatívy.

__________________ __________________
19 Ú. v. EÚ [H2020 RP]. 19 Ú. v. EÚ [H2020 RP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Bez toho, aby bolo dotknuté 
priebežné hodnotenie uvedené v článku 11 
ods. 1 tohto nariadenia a v súlade 
s článkom 32 nariadenia o rámcovom 
programe Horizont 2020 by spoločné 
technologické iniciatívy ako osobitný 
nástroj financovania mali podliehať 
dôkladnému priebežnému hodnoteniu, 
ktoré by malo osobitne zahŕňať analýzu 
ich otvorenosti, transparentnosti, 
účinnosti a efektívnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 32 rámcového nariadenia o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 31
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na dosiahnutie svojich cieľov má 
spoločný podnik ECSEL poskytovať 
finančnú podporu hlavne vo forme grantov 
účastníkom po otvorených a súťažných 
výzvach na predloženie návrhov. Takáto 
finančná podpora musí byť zacielená na 
dokázané zlyhania trhu, ktoré bránia 
rozvoju daného programu a musia mať 
stimulačný účinok, ktorý mení správanie 
príjemcu.

(19) Na dosiahnutie svojich cieľov má 
spoločný podnik ECSEL poskytovať 
finančnú podporu hlavne vo forme grantov 
účastníkom po otvorených a súťažných 
výzvach na predloženie návrhov, pričom 
treba mať na pamäti zníženie
administratívnej záťaže, ktoré by uľahčilo
prístup k finančnej podpore. Takáto 
finančná podpora musí byť zacielená na 
dokázané zlyhania trhu, ktoré bránia 
rozvoju daného programu a musia mať 
stimulačný účinok, ktorý mení správanie 
príjemcu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Finančný príspevok Únie sa má 
spravovať v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia a s príslušnými 
pravidlami nepriameho hospodárenia 
ustanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 a v delegovanom nariadení 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 
2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia 
Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201226.

(22) Finančný príspevok Únie sa má 
spravovať v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia a s príslušnými 
pravidlami nepriameho hospodárenia 
ustanovenými v článku 60 ods. 1 – 4 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v 
delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 
1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/201226.

__________________ __________________
26 Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1. 26 Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vnútorný audítor Komisie by mal mať 
vo vzťahu k spoločnému podniku ECSEL 
rovnaké právomoci, aké má vo vzťahu ku 
Komisii.

(25) Vnútorný audítor Komisie by mal mať 
vo vzťahu k spoločnému podniku ECSEL 
rovnaké právomoci, aké má vo vzťahu ku 
Komisii. Rovnaký postup by sa mal 
uplatňovať aj na Európsky dvor audítorov 
a Európsky parlament.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov 
alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť 
účty všetkých príjmov a výdavkov takýchto 
orgánov, úradov alebo agentúr z 
preskúmania Dvorom audítorov. V súlade 
s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa 
článku 209 uvedeného nariadenia skúma 
nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá 
okrem iného stanovisko o spoľahlivosti 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných transakcií. Zamedzenie 
dvojitého preskúmania účtov odôvodňuje 
vylúčenie účtov spoločného podniku 
ECSEL z preskúmania Dvorom audítorov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov 
alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť 
účty všetkých príjmov a výdavkov takýchto 
orgánov, úradov alebo agentúr z 
preskúmania Dvorom audítorov. V súlade 
s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa 
článku 209 uvedeného nariadenia skúma 
nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá 
okrem iného stanovisko o spoľahlivosti 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných transakcií. Zamedzenie 
dvojitého preskúmania účtov odôvodňuje 

vypúšťa sa



PE524.773v01-00 10/54 AM\1012281SK.doc

SK

vylúčenie účtov spoločného podniku 
ECSEL z preskúmania Dvorom audítorov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov 
alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť 
účty všetkých príjmov a výdavkov takýchto 
orgánov, úradov alebo agentúr z 
preskúmania Dvorom audítorov. V súlade 
s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa 
článku 209 uvedeného nariadenia skúma 
nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá 
okrem iného stanovisko o spoľahlivosti 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných transakcií. Zamedzenie 
dvojitého preskúmania účtov odôvodňuje 
vylúčenie účtov spoločného podniku 
ECSEL z preskúmania Dvorom audítorov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že účty spoločného podniku ECSEL by mali podliehať kontrole 
Dvora audítorov, aby bol zaistený priamy prehľad o činnostiach spoločných technologických 
iniciatív.

Pozmeňujúci návrh 37
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov 
alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť 
účty všetkých príjmov a výdavkov 
takýchto orgánov, úradov alebo agentúr z 
preskúmania Dvorom audítorov. V súlade s 
článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ,
Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa 
článku 209 uvedeného nariadenia skúma 
nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá 
okrem iného stanovisko o spoľahlivosti 
účtov a zákonnosti a správnosti príslušných 
transakcií. Zamedzenie dvojitého 
preskúmania účtov odôvodňuje vylúčenie 
účtov spoločného podniku ECSEL z 
preskúmania Dvorom audítorov.

(26) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov 
alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť 
účty všetkých príjmov a výdavkov 
takýchto orgánov, úradov alebo agentúr z 
preskúmania Dvorom audítorov. V súlade s 
článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa 
článku 209 uvedeného nariadenia skúma 
nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá 
okrem iného stanovisko o spoľahlivosti 
účtov a zákonnosti a správnosti príslušných 
transakcií. Bez ohľadu na uvedené 
stanovisko, ktoré nie je auditom, by účty
spoločného podniku ECSEL predsa len 
mali podliehať preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

Or. fr

Odôvodnenie

Nie je dôvod na vylúčenie účtov ECSEL z preskúmania Dvorom audítorov. Aj keby uvedené 
stanovisko vypracoval nezávislý audítorský orgán, toto stanovisko nie je samé osebe auditom, 
ktorý by tretím stranám, ako sú Európska únia a jej Parlament, poskytoval dostatočne vysokú 
istotu, že účty sú pravdivým a reálnym odrazom situácie podniku a že príslušné transakcie sú 
zákonné a správne.

Pozmeňujúci návrh 38
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) 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 hodnoteniu, ktoré by malo 
zahŕňať okrem iného analýzu ich 
otvorenosti, transparentnosti 
a efektívnosti.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 39
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Spoločný podnik ECSEL by mal 
fungovať transparentne, poskytovať 
príslušným orgánom všetky relevantné 
dostupné informácie a v súlade s týmto 
prístupom aj propagovať svoje činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Spoločné podniky ENIAC a 
ARTEMIS boli zriadené na obdobie do 31. 
decembra 2017. Prechod zo spoločných 
podnikov ENIAC a ARTEMIS na spoločný 
podnik ECSEL má byť zosúladený a 
zosynchronizovaný s prechodom zo 
siedmeho rámcového programu na 

(28) Spoločné podniky ENIAC a 
ARTEMIS boli zriadené na obdobie do 31. 
decembra 2017. Prechod zo spoločných 
podnikov ENIAC a ARTEMIS na spoločný 
podnik ECSEL má byť zosúladený a 
zosynchronizovaný s prechodom zo 
siedmeho rámcového programu na 
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rámcový program Horizont 2020, aby sa 
zaručilo optimálne využitie finančných 
prostriedkov dostupných na výskum. V 
záujme právnej istoty a jasnosti sa preto 
majú zrušiť nariadenia Rady (ES) č. 
72/2008 a č. 74/2008 a majú sa ustanoviť 
prechodné ustanovenia.

rámcový program Horizont 2020, aby sa 
zaručilo optimálne využitie finančných 
prostriedkov dostupných na výskum, 
pričom by sa malo vyhnúť zmenám alebo 
prelínaniu medzi pravidlami podnikov 
ENIAC a ARTEMIS na jednej strane 
a pravidlami podniku ECSEL na strane 
druhej. V záujme právnej istoty a jasnosti 
sa preto majú zrušiť nariadenia Rady (ES) 
č. 72/2008 a č. 74/2008 a majú sa ustanoviť 
prechodné ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že v prípade zvyšných činností, ktoré treba vykonať v rámci podnikov 
ENIAC alebo ARTEMIS, by sa tieto zostávajúce činnosti mali riadiť „starým“ súborom 
pravidiel podniku ENIAC resp. podniku ARTEMIS, zatiaľ čo činnosti podniku ECSEL by sa 
mali riadiť „novým“ súborom pravidiel. Keďže je to už aj tak dosť komplikované, v rokoch 
2014 až 2017 by nemalo dôjsť k žiadnym zmenám ani prelínaniu týchto troch súborov 
pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 41
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Vzhľadom na celkový cieľ 
programu Horizont 2020 dosiahnuť 
väčšie zjednodušenie a harmonizáciu 
v oblasti európskeho financovania 
výskumu a inovácií by sa mali spoločné 
podniky vyhnúť súborom pravidiel, ktoré 
by sa líšili od pravidiel programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Vzhľadom na celkový cieľ 
programu Horizont 2020 dosiahnuť 
väčšie zjednodušenie a harmonizáciu 
v oblasti financovania výskumu a inovácií 
na úrovni Európskej únie by sa trvanie 
verejno-súkromných partnerstiev 
financovaných v rámci programu 
Horizont 2020 malo zladiť s trvaním 
rámcového programu, aby nedošlo 
k súbežnému uplatňovaniu odlišných 
súborov pravidiel, čo by v budúcnosti 
mohlo spôsobiť ďalšie administratívne 
zaťaženie účastníkov a orgánov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) S cieľom pomôcť prekonať rozdiely 
v oblasti výskumu a inovácií v Európe by 
sa mala v rámci štrukturálnych fondov 
rozvíjať komplementarita a úzke synergie.
Podľa možnosti sa bude podporovať 
interoperabilita medzi týmito dvoma 
nástrojmi. Podporovať sa bude
kumulatívne alebo kombinované 
financovanie. V tejto súvislosti sa budú 
opatrenia zameriavať na úplné využívanie 
potenciálu európskych talentov, čím sa 
optimalizuje hospodársky a sociálny vplyv 
výskumu a inovácií, pričom tieto 
opatrenia budú jasné, aj keď doplnkové, 
čo sa týka politík a opatrení fondov 
politiky súdržnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) Vzhľadom na význam základného 
výskumu v oblasti vytvárania prelomových 
myšlienok, ktoré umožňujú ďalšie 
inovácie, by sa mali uverejňovať výzvy na 
predkladanie návrhov spoločných 
projektov výskumu a vývoja v oblasti IKT
a výskumu týkajúceho sa nanotechnológií 
v rámci programu Horizont 2020 popri 
činnostiach spoločného podniku ECSEL
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 spoločného 
podniku ECSEL by sa spoločný výskum mal vykonávať súbežne s činnosťami spoločného 
podniku ECSEL na nižších úrovniach technologickej pripravenosti, aby sa do výskumu 
v oblasti IKT a nanotechnológií 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 45
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28c) Mali by sa zaviesť opatrenia na 
podporu zapojenia MSP, univerzít 
a výskumných centier. V tejto súvislosti by 
sa mali identifikovať a odstraňovať
prekážky brániace zapojeniu nových 
účastníkov do programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28c) S náležitým ohľadom na plánované 
synergie medzi programom Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi, ako aj medzi 
príslušnými vnútroštátnymi 
a regionálnymi programami financovania 
výskumu a vývoja, by sa regióny v celej 
Únii mali nabádať, aby iniciatívne 
prispievali k činnostiam spoločného 
podniku ECSEL, napr. podporou 
finančne relevantných výskumných 
infraštruktúr, prípravou ponúk, 
využívaním výsledkov výskumu alebo 
sieťových činností príslušných subjektov 
s cieľom posilniť regionálny dosah 
činností spoločného podniku ECSEL
a ich potenciál vytvárať pracovné miesta 
a podnecovať rast na regionálnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament úspešne pretlačil do rámcového nariadenia o programe Horizont 2020 
nový článok, 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 sa mali nabádať, aby prispievali k príslušným činnostiam 
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vzhľadom na ich veľký potenciál v oblasti posilnenia regionálnych klastrov.

Pozmeňujúci návrh 47
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy „Elektronické 
komponenty a systémy pre vedúce 
postavenie Európy“ je zriadený v zmysle 
článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únii na obdobie do 31. decembra 2024
spoločný podnik (ďalej „spoločný podnik 
ECSEL“).

1. Na vykonávanie spoločnej 
technologickej iniciatívy „Elektronické 
komponenty a systémy pre vedúce 
postavenie Európy“ je zriadený v zmysle 
článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únii na obdobie do 31. decembra 2020
spoločný podnik (ďalej „spoločný podnik 
ECSEL“).

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 ECSEL zároveň umožní tomuto spoločnému podniku vystačiť so zníženým 
rozpočtom bez nutnosti prehodnotiť plánované činnosti.

Pozmeňujúci návrh 48
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečiť dostupnosť elektronických 
komponentov a systémov pre kľúčové trhy 
a na riešenie spoločenských problémov s 
cieľom udržať Európu na čele 
technologického vývoja, a takto preklenúť 

c) prispieť k dostupnosti elektronických 
komponentov a systémov pre kľúčové trhy 
a na riešenie spoločenských problémov s 
cieľom udržať Európu na čele 
technologického vývoja, a takto preklenúť 
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priepasť medzi výskumom a využívaním, 
posilniť inovačné schopnosti a vytvárať 
rast hospodárstva a zamestnanosti v Únii;

priepasť medzi výskumom a využívaním, 
posilniť inovačné schopnosti a vytvárať 
rast hospodárstva a zamestnanosti v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zosúladiť stratégie s členskými štátmi s 
cieľom prilákať súkromné investície a 
prispievať k efektívnosti podpory z 
verejných prostriedkov zamedzením 
zbytočnej duplicity a rozdrobenosti úsilia a 
uľahčením účasti pre aktérov zapojených 
do výskumu a inovácií;

d) podporiť zladenie stratégií s členskými 
štátmi s cieľom prilákať súkromné 
investície a prispievať k efektívnosti 
podpory z verejných prostriedkov 
zamedzením zbytočnej duplicity a 
rozdrobenosti úsilia a uľahčením účasti pre 
aktérov zapojených do výskumu a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) udržiavať a zvyšovať v Európe 
spôsobilosť vyrábať polovodiče a 
inteligentné systémy vrátane vedúceho 
postavenia vo výrobných zariadeniach a 
spracovaní materiálov;

e) prispievať ku zvyšovaniu spôsobilosti
vyrábať polovodiče a inteligentné systémy 
v Európe, ako ak k vedúcemu postaveniu
vo výrobných zariadeniach a spracovaní 
materiálov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podporovať zapojenie malých 
a stredných podnikov (MSP) v súlade 
s cieľmi rámcového programu Horizont 
2020;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zabezpečiť dominantnú pozíciu v oblasti 
navrhovania a systémového inžinierstva, 
vrátane zabudovaných technológií;

f) podporovať dominantnú pozíciu pre EÚ 
v oblasti navrhovania a systémového 
inžinierstva, vrátane zabudovaných 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) zabezpečiť prístup všetkým 
zainteresovaným stranám k infraštruktúre 
svetovej úrovne na navrhovanie a výrobu 
elektronických komponentov a 

g) uľahčiť prístup všetkým 
zainteresovaným stranám k infraštruktúre 
svetovej úrovne na navrhovanie a výrobu 
elektronických komponentov a 
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zabudovaných/kyber-fyzických systémov; zabudovaných/kyber-fyzických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) zabezpečiť prístup všetkým 
zainteresovaným stranám k infraštruktúre 
svetovej úrovne na navrhovanie a výrobu 
elektronických komponentov a 
zabudovaných/kyber-fyzických systémov;

g) zabezpečiť prístup všetkým 
zainteresovaným stranám k infraštruktúre 
svetovej úrovne na navrhovanie a výrobu 
elektronických komponentov a 
zabudovaných/kyber-fyzických systémov; 
podporovať zapojenie malých a stredných 
podnikov (MSP) do jeho činnosti v súlade 
s cieľmi rámcového programu Horizont 
2020;

Or. en

Odôvodnenie

(Zladenie s článkom 18 rámcového nariadenia o programe Horizont 2020)

Pozmeňujúci návrh 55
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) vybudovať dynamický ekosystém 
zahŕňajúci inovatívne malé a stredné 
podniky (MSP) posilňujúci existujúce 
klastre a podporujúci vytváranie nových 
klastrov v nových sľubných oblastiach.

h) podporovať dynamický ekosystém 
zahŕňajúci inovatívne malé a stredné 
podniky (MSP) posilňujúci existujúce 
klastre a podporujúci vytváranie nových 
klastrov v nových sľubných oblastiach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) navrhovanie technológií, procesu a 
integrácie, vybavenie, materiály a výroba 
pre mikroelektroniku a nanoelektroniku, 
pričom sa zameriava na miniaturizáciu, 
diverzifikáciu a diferenciáciu, heterogénnu 
integráciu;

a) navrhovanie technológií, procesu a 
integrácie, vybavenie, materiály a výroba 
pre mikroelektroniku a nanoelektroniku, 
pričom sa zameriava na miniaturizáciu, 
decentralizované trustové prostriedky,
diverzifikáciu a diferenciáciu, heterogénnu 
integráciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) postupy, metódy, nástroje a platformy, 
referenčné návrhy a architektúry, pre 
softvér a/alebo zabudované/kyber-fyzické 
systémy s náročným riadením, riešenie 
bezšvovej konektivity a interoperability, 
funkčná bezpečnosť, vysoká dostupnosť a 
bezpečnosť pre profesionálne a 
spotrebiteľské typové aplikácie a súvisiace 
služby;

b) postupy, metódy, nástroje a platformy, 
referenčné návrhy a architektúry, pre 
softvér a/alebo zabudované/kyber-fyzické 
systémy s náročným riadením, riešenie 
bezšvovej konektivity a interoperability, 
funkčná bezpečnosť, otvorený zdroj, 
vysoká dostupnosť a bezpečnosť pre 
profesionálne a spotrebiteľské typové 
aplikácie a súvisiace služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) multidisciplinárne prístupy pre 
inteligentné systémy podporované 
vývojom holistického navrhovania a 
vyspelou výrobou na realizáciu 
sebestačných a adaptabilných 
inteligentných systémov so 
sofistikovanými rozhraniami a ponukou 
komplexných funkcií postavených 
napríklad na bezšvovej integrácii snímania, 
spúšťania, spracovania, zásobovania 
energiou a zosieťovania.

c) multidisciplinárne prístupy pre 
inteligentné systémy podporované 
vývojom holistického navrhovania a 
vyspelou výrobou na realizáciu 
sebestačných a adaptabilných 
inteligentných systémov s ľahko 
použiteľnými rozhraniami a ponukou 
komplexných funkcií postavených 
napríklad na bezšvovej integrácii snímania, 
spúšťania, spracovania, zásobovania 
energiou a zosieťovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Rozsah činností

1. Aby bolo možné splniť ciele stanovené 
v článku 2, z výskumného programu 
ECSEL sa môžu financovať výskumné 
a vývojové činnosti na úrovniach 
technologickej pripravenosti 2 až 6.
2. Ak by výskumný program ECSEL mal 
zahŕňať inovačné činnosti na úrovniach
technologickej pripravenosti 7 až 8, 
sadzby financovania nepriamych činností 
sa znížia v súlade s [článkom 22] pravidiel 
účasti.

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 60
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny príspevok Únie, vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO, 
spoločnému podniku ECSEL na pokrytie 
administratívnych nákladov a operačných 
nákladov je 1 215 255 000 EUR. Príspevok 
sa vypláca z rozpočtových prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie pridelených na 
špecifický program na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020 (2014 
– 2020). Plnenie rozpočtu v súvislosti s 
príspevkom Únie je zverené spoločnému 
podniku ECSEL, ktorý koná ako orgán 
uvedený v príslušných ustanoveniach 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bod (iv) a článkami 60 a 61 
uvedeného nariadenia.

1. Maximálny príspevok Únie, vrátane 
príspevkov od členských štátov 
Európskeho združenia voľného obchodu 
(EZVO), spoločnému podniku ECSEL na 
pokrytie administratívnych nákladov a 
operačných nákladov je 1 215 255 000 
EUR. Príspevok sa vypláca z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
pridelených na špecifický program na 
vykonávanie rámcového programu 
Horizont 2020 (2014 – 2020). Plnenie 
rozpočtu v súvislosti s príspevkom Únie je 
zverené spoločnému podniku ECSEL, 
ktorý koná ako orgán uvedený v 
príslušných ustanoveniach článku 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v 
súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bod 
(iv) a článkami 60 a 61 uvedeného 
nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

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

1. Maximálny príspevok Únie, vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO, 
spoločnému podniku ECSEL na pokrytie 
administratívnych nákladov a operačných 
nákladov je 1 215 255 000 EUR. Príspevok 
sa vypláca z rozpočtových prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie pridelených na 
špecifický program na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020 (2014 
– 2020). Plnenie rozpočtu v súvislosti s 
príspevkom Únie je zverené spoločnému 
podniku ECSEL, ktorý koná ako orgán 
uvedený v príslušných ustanoveniach 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bod (iv) a článkami 60 a 61 
uvedeného nariadenia.

1. Maximálny príspevok Únie, vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO, 
spoločnému podniku ECSEL na pokrytie 
administratívnych nákladov a operačných
nákladov je 1 063 348 200 EUR. Príspevok 
sa vypláca z rozpočtových prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie pridelených na 
špecifický program na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020 (2014 
– 2020). Plnenie rozpočtu v súvislosti s 
príspevkom Únie je zverené spoločnému 
podniku ECSEL, ktorý koná ako orgán 
uvedený v príslušných ustanoveniach 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bod (iv) a článkami 60 a 61 
uvedeného nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet spoločného podniku ECSEL 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 IKT a nanotechnológií na jednej 
strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej strane. Rovnaké 
zníženie by sa malo uplatniť aj na ostatné spoločné technologické iniciatívy. Zároveň by sa 
mal skrátiť časový rámec spoločného podniku ECSEL o 4 roky, čím by sa vytvoril priestor na 
vypracovanie nového rozpočtu v ďalšom VFR po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 62
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 
2 rieši prvky uvedené v článku 58 ods. 3 a 
článkoch 60 a 61 nariadenia (ES, Euratom) 
č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012, ako 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) dohody týkajúce sa poskytovania údajov 
potrebných na zabezpečenie toho, aby 
Komisia bola schopná splniť svoje 
povinnosti v oblasti šírenia a výkazníctva 
uvedené v článku 22 nariadenia (EU) č. 
…/2013 [rámcový program Horizont 
2020];

d) dohody týkajúce sa poskytovania údajov 
potrebných na zabezpečenie toho, aby 
Komisia bola schopná splniť svoje 
povinnosti v oblasti šírenia a výkazníctva 
uvedené v článku 22 nariadenia (EU) č. 
…/2013 [rámcový program Horizont 
2020], vrátane úplných informácií 
o všetkých návrhoch a grantových 
dohodách a ich partneroch, ktoré sa majú
vložiť do globálnej databázy ECORDA 
programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný podnik ECSEL prijme svoje 
osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s 
článkom 209 nariadenia Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č 
... [delegované nariadenie o modelovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
PPP].

Bez ohľadu na článok 12 tohto
nariadenia spoločný podnik ECSEL 
prijme svoje osobitné rozpočtové pravidlá 
v súlade s článkom 209 nariadenia Rady 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia 
(EÚ) č ... [delegované nariadenie o 
modelovom nariadení o rozpočtových 
pravidlách pre PPP].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
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 prijme rozhodnutie na 
základe článku 2 ods. 1 služobného 
poriadku a článku 6 podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov o 
prenesení príslušných právomocí 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a o vymedzení podmienok, za 
ktorých môže byť toto prenesenie 
právomocí pozastavené. Výkonný riaditeľ 
je oprávnený ďalej delegovať tieto svoje 
právomoci.

Správna rada v súlade s článkom 110 
služobného poriadku prijme rozhodnutie na 
základe článku 2 ods. 1 služobného 
poriadku a článku 6 podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov o 
prenesení príslušných právomocí 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a o vymedzení podmienok, za 
ktorých môže byť toto prenesenie 
právomocí pozastavené. Výkonný riaditeľ 
je oprávnený ďalej delegovať tieto svoje 
právomoci. O ich delegovaní alebo 
subdelegovaní informuje na najbližšom 
zasadnutí správnej rady.

Or. fr

Odôvodnenie

O každom delegovaní právomocí sa musí podať správa.

Pozmeňujúci návrh 66
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo výnimočných prípadoch môže správna 
rada rozhodnúť dočasne pozastaviť 
prenesenie právomoci menovacieho 
orgánu na výkonného riaditeľa a takých 
právomocí, ktoré tento delegoval ďalej, a 

vypúšťa sa
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vykonávať ich sama alebo ich delegovať 
na niektorého svojho člena alebo 
zamestnanca spoločného podniku ECSEL 
iného ako výkonný riaditeľ.

Or. en

Odôvodnenie

Rada má právomoc vymenovať a odvolať výkonného riaditeľa. Ak výnimočné dôvody bránia 
vo výkone jej úloh, a nedošlo ani k subdelegovaniu, rada by mala vymenovať nového 
výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh 67
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo výnimočných prípadoch môže správna 
rada rozhodnúť dočasne pozastaviť 
prenesenie právomoci menovacieho orgánu 
na výkonného riaditeľa a takých 
právomocí, ktoré tento delegoval ďalej, a 
vykonávať ich sama alebo ich delegovať na 
niektorého svojho člena alebo zamestnanca 
spoločného podniku ECSEL iného ako 
výkonný riaditeľ.

Správna rada môže na základe 
odôvodneného rozhodnutia dočasne 
pozastaviť prenesenie právomoci 
menovacieho orgánu na výkonného 
riaditeľa a takých právomocí, ktoré tento 
delegoval ďalej, a vykonávať ich sama 
alebo ich delegovať na niektorého svojho 
člena alebo zamestnanca spoločného 
podniku ECSEL iného ako výkonný 
riaditeľ.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozastavenie alebo odvolanie prenesenia právomocí sa musí dať uskutočniť vždy a bez toho, 
aby správna rada musela dokazovať, že ide o výnimočné okolnosti.

Pozmeňujúci návrh 68
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Protokol o výsadách a imunitách Európskej 
únie platí pre spoločný podnik ECSEL a 
jeho zamestnancov.

Protokol o výsadách a imunitách Európskej 
únie platí pre výkonného riaditeľa 
spoločného podniku ECSEL a členov 
správnej rady.

Or. fr

Odôvodnenie

Nie je dôvod rozširovať výsady a imunity Európskej únie na všetkých úradníkov. Namiesto 
toho by sa mali obmedzovať na osoby, ktorých zahrnutie je vzhľadom na ich povinnosti 
oprávnené.

Pozmeňujúci návrh 69
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade nezmluvnej zodpovednosti 
spoločný podnik ECSEL v súlade so 
všeobecnými zásadami spoločnými pre 
zákony členských štátov nahradí 
akékoľvek škody spôsobené jeho 
zamestnancami pri vykonávaní svojich 
povinností.

2. V prípade nezmluvnej zodpovednosti 
spoločný podnik ECSEL v súlade so 
všeobecnými zásadami spoločnými pre 
zákony členských štátov nahradí 
akékoľvek škody spôsobené jeho 
zamestnancami a členmi správnej rady pri 
vykonávaní svojich povinností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v sporoch týkajúcich sa náhrady škody 
spôsobenej zamestnancami spoločného 

vypúšťa sa
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podniku ECSEL pri výkone ich 
povinností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V súvislosti s akoukoľvek vecou, ktorá 
nie je predmetom tohto nariadenia alebo 
právnych predpisov Únie, platia právne 
predpisy štátu, v ktorom je sídlo 
spoločného podniku ECSEL.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykoná do 31. decembra 2017 
priebežné hodnotenie spoločného podniku 
ECSEL, v rámci ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti na nepriamych akciách a 
úroveň príspevkov na tieto akcie 
súkromných členov a subjektov, ktoré ich 
tvoria, ako aj iných právnych subjektov. 
Komisia oznámi závery tohto hodnotenia a 
svoje pripomienky Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

1. Komisia vykoná do 31. decembra 2017
priebežné hodnotenie spoločného podniku 
ECSEL, v rámci ktorého posúdi najmä 
úroveň účasti na nepriamych akciách a 
úroveň príspevkov na tieto akcie 
súkromných členov a subjektov, ktoré ich 
tvoria, ako aj iných právnych subjektov. 
Komisia oznámi závery tohto hodnotenia a 
svoje pripomienky Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018. 
Priebežné hodnotenie spoločného podniku 
ECSEL tvorí súčasť priebežného 
hodnotenia programu Horizont 2020 
a zostavuje 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 73
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozpočet spoločného podniku ECSEL 
sa môže počas priebežného hodnotenia 
revidovať.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od výsledku priebežného hodnotenia a s náležitým ohľadom na všetky ostatné
relevantné faktory by sa do základného právneho aktu o jednotnom podniku ECSEL mala 
zahrnúť možnosť prispôsobiť rozpočet tohto jednotného podniku. Všeobecne by sa takýto 
odkaz na možné prehodnotenie rozpočtu počas priebežného hodnotenia mal uviesť aj 
v základných aktoch ostatných spoločných podnikov.

Pozmeňujúci návrh 74
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu v 
súvislosti s príspevkom Únie spoločnému 
podniku ECSEL je súčasťou absolutória 
udeľovaného Európskym parlamentom 
na základe odporúčania Rady Komisii v 
súlade s postupom uvedeným v článku 

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu 
spoločného podniku za rok n udeľuje 
Európsky parlament po zvážení a na 
základe odporúčania Rady pred 
15. májom roku n + 2. Správna rada 
stanoví postup udelenia absolutória 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
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319 zmluvy. spoločného podniku ECSEL, pričom 
zohľadní osobitné okolnosti vyplývajúce 
z charakteru jednotného podniku ako 
verejno-súkromného partnerstva a najmä 
príspevok súkromného sektora do jeho 
rozpočtu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu v 
súvislosti s príspevkom Únie spoločnému 
podniku ECSEL je súčasťou absolutória 
udeľovaného Európskym parlamentom na 
základe odporúčania Rady Komisii v 
súlade s postupom uvedeným v článku 319 
zmluvy.

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu v 
súvislosti s príspevkom Únie spoločnému 
podniku ECSEL udeľuje na základe 
odporúčania Rady Európsky parlament 
pred 15. májom roku n + 2 v súlade s 
postupom porovnateľným s postupom 
vymedzeným v článku 319 ZFEÚ 
a článkoch 164 – 165 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 a uvedeným 
v rozpočtových pravidlách spoločného 
podniku ECSEL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu v 
súvislosti s príspevkom Únie spoločnému 
podniku ECSEL je súčasťou absolutória 
udeľovaného Európskym parlamentom na 
základe odporúčania Rady Komisii v 

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu
spoločného podniku ECSEL udeľuje na 
základe odporúčania Rady Európsky 
parlament podľa postupu porovnateľného
s postupom uvedeným v článku 319 
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súlade s postupom uvedeným v článku 319 
zmluvy.

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
a článkoch 164 až 166 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ/Euratom) č. 966/2012 a na základe 
správy o audite, ktorú vypracoval Dvor
audítorov.

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 77
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Do dvoch mesiacov od uzavretia
každého účtovného obdobia výkonný 
riaditeľ predloží Európskemu dvoru 
audítorov účtovnú uzávierku a súvahu za 
predchádzajúci rok. Audit Dvora 
audítorov vychádza z týchto dokumentov 
a vykonáva sa na mieste.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 79
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 80
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL môže prijať praktické opatrenia na 
vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001, 
bez vytvárania administratívnej záťaže pre 
tých, ktorí sa snažia o vykonávanie práv 
udelených na základe tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (EÚ) č. ... [pravidlá účasti a 
šírenia v programe Horizont 2020] platí 
pre akcie financované spoločným 
podnikom ECSEL. V súlade s uvedeným 
nariadením sa spoločný podnik ECSEL 
považuje za orgán pre financovanie a 
poskytuje finančnú podporu na nepriame 
akcie, ako je ustanovené v klauzule 1 písm. 
a) stanov.

Nariadenie (EÚ) č. ... [pravidlá účasti a 
šírenia v programe Horizont 2020] 
a rozhodnutia Komisie týkajúce sa jeho 
vykonávania sa vzťahujú na nepriame 
akcie financované spoločným podnikom 
ECSEL. V súlade s uvedeným nariadením 
sa spoločný podnik ECSEL považuje za 
orgán pre financovanie a poskytuje 
finančnú podporu na nepriame akcie, ako 
je ustanovené v klauzule 1 písm. a) stanov.

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 82
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V snahe zohľadniť osobitné prevádzkové 
potreby spoločného podniku ECSEL sa 
môžu pracovné plány spoločného podniku 
ECSEL odchyľovať od pravidiel účasti na 
programe Horizont 2020, pokiaľ sa 
ukáže, že v prípade zapojenia členských 
štátov do zriadenia spoločného podniku sú 
takéto výnimky nevyhnutné. Tieto prípady 
sa však musia obmedziť na absolútne 
minimum. Výnimky z pravidiel účasti 
nesmú mať odrádzajúce účinky na účasť 
univerzít, neziskových výskumných 
organizácií alebo MSP a nesmú byť 
v rozpore so všeobecnou zásadou 
spravodlivého a rovnakého 
zaobchádzania, ktorá je zakotvená 
v pravidlách účasti na programe Horizont 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 84
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Akékoľvek nevyužité rozpočtové 
prostriedky podľa nariadení (ES) č. 
72/2008 a č. 74/2008 sa prevedú do 
spoločného podniku ECSEL. Akákoľvek 
suma splatná združením AENEAS a 
združením ARTEMISIA na 
administratívne rozpočtové prostriedky
spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS 
v období 2008 – 2013 sa prevedie na 
spoločný podnik ECSEL podľa 
dojednaní, ktoré sa dohodnú s Komisiou.

10. Z nepoužitých rozpočtových 
prostriedkov podľa nariadení (ES) 
č. 72/2008 a č. 74/2008 sa prevedú len
prostriedky nevyhnutne potrebné na 
pokrytie administratívnych nákladov 
súvisiacich s výzvami na predloženie 
ponúk v rámci spoločných podnikov 
ENIAC a ARTEMIS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) zverejňovať informácie o projektoch 
vrátane celkovej sumy vyčlenenej na
každý projekt a mien/názvov účastníkov;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 86
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) po prijatí týchto stanov prostredníctvom 
listu o schválení [združenie AENEAS, 
združenie registrované podľa francúzskeho 
práva (registračné č. 20070039) so sídlom 
v Paríži (Francúzsko), združenie 
ARTEMISIA, združenie registrované 
podľa holandského práva (registračné č. 
17201341), so sídlom v Eindhovene 
(Holandsko), združenie EPoSS, združenie 
zaregistrovaná podľa zákona ... (registračné 
č. ...) so sídlom v ... (...)].

c) po prijatí týchto stanov na základe 
rozhodnutia orgánu zodpovedného za 
jeho riadenie [združenie AENEAS, 
združenie registrované podľa francúzskeho 
práva (registračné č. 20070039) so sídlom 
v Paríži (Francúzsko), združenie 
ARTEMISIA, združenie registrované 
podľa holandského práva (registračné č. 
17201341), so sídlom v Eindhovene 
(Holandsko), združenie EPoSS, združenie 
zaregistrovaná podľa zákona ... (registračné 
č. ...) so sídlom v ... (...)].

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každá žiadosť o členstvo v spoločnom 
podniku ECSEL sa v súlade s odsekom 2 
adresuje správnej rade. Správna rada 
posúdi žiadosť s prihliadnutím na význam 
a potenciálnu pridanú hodnotu uchádzača 
pre dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
ECSEL. Potom rozhodne o žiadosti.

3. Každá žiadosť o členstvo v spoločnom 
podniku ECSEL sa v súlade s odsekom 2 
adresuje správnej rade. Správna rada 
posúdi žiadosť s prihliadnutím na význam 
a potenciálnu pridanú hodnotu uchádzača 
pre dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
ECSEL. Potom rozhodne o žiadosti
a v prípade zamietnutia žiadosti poskytne 
uchádzačovi odôvodnené rozhodnutie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každá žiadosť o členstvo v spoločnom 
podniku ECSEL sa v súlade s odsekom 2 
adresuje správnej rade. Správna rada 
posúdi žiadosť s prihliadnutím na význam 
a potenciálnu pridanú hodnotu uchádzača 
pre dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
ECSEL. Potom rozhodne o žiadosti.

3. Každá žiadosť o členstvo v spoločnom 
podniku ECSEL sa v súlade s odsekom 2 
adresuje správnej rade. Správna rada 
posúdi žiadosť s prihliadnutím na význam 
a potenciálnu pridanú hodnotu uchádzača 
pre dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
ECSEL. Potom rozhodne o žiadosti
a bezodkladne informuje o svojom 
rozhodnutí Komisiu, ktorá má v prípade 
schválenia žiadosti právo namietať proti 
členstvu s výnimkou prípadu, ak ide 
o členský štát Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 89
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ktorýkoľvek člen môže ukončiť svoje 
členstvo v spoločnom podniku ECSEL. 
Takéto ukončenie nadobúda účinnosť a 
stane sa neodvolateľným šesť mesiacov po 
oznámení ostatným členom. Následne je 
bývalý člen zbavený všetkých povinností 
okrem tých, ktoré pred oznámením 
ukončenia členstva spoločný podnik 
ECSEL schválil alebo mu vznikli.

4. Ktorýkoľvek člen môže ukončiť svoje 
členstvo v spoločnom podniku ECSEL. 
Takéto ukončenie nadobúda účinnosť a 
stane sa neodvolateľným šesť mesiacov po 
oznámení ostatným členom. Následne je 
bývalý člen zbavený všetkých povinností 
okrem tých, ktoré pred oznámením 
ukončenia členstva spoločný podnik 
ECSEL schválil alebo mu vznikli. V takom 
prípade sa otvorí účet na vyrovnanie 
finančných záväzkov medzi 
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odchádzajúcim členom a spoločným 
podnikom ECSEL.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členstvo v spoločnom podniku ECSEL 
sa nesmie preniesť na tretiu stranu bez 
predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

5. Členstvo v spoločnom podniku ECSEL 
sa nesmie preniesť na tretiu stranu bez 
predchádzajúceho súhlasu správnej rady. 
Komisia je o tomto súhlase informovaná 
a má právo proti nemu namietať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 4 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vedecký výbor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – bod 3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada prijme vlastný rokovací 
poriadok.

Správna rada prijme vlastný rokovací 
poriadok a sprístupní ho verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia zaistí sústavnú koordináciu 
medzi činnosťami programu Horizont 
2020 a činnosťami spoločného podniku 
ECSEL 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 ECSEL.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje naliehavá potreba koordinovať výskumné činnosti rámcového programu a činnosti 
vykonávané v rámci spoločných technologických iniciatív vrátane riadenia žiaducich 
presahov a potrebných synergií a doplňujúcich sa prvkov. Túto úlohu by prirodzene najlepšie 
plnila Komisia, ktorej úloha v štruktúre riadenia spoločných technologických iniciatív (1/3
hlasov) by jej na to mala poskytovať dostatočné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh 94
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – bod 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) posudzuje, prijíma alebo zamieta 
žiadosti o nové členstvo v súlade s 
klauzulou 3 ods. 3;

a) posudzuje, prijíma alebo zamieta 
žiadosti o nové členstvo súkromných 
subjektov v súlade s klauzulou 3 ods. 3. 
Pravidlá prijímania nových členov by mali 
byť verejne známe a transparentné, 
nemali by klásť nenáležité prekážky 
a akékoľvek zamietnutie malo by byť 
jasne písomne odôvodnené a sprístupnené
uchádzačovi a rade verejných orgánov;

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa chce zapojiť členský štát, tento postup by mal byť automatický a nemala by o ňom 
rozhodovať rada.

Pozmeňujúci návrh 95
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vymenúva, odvoláva, predlžuje funkčné 
obdobie výkonného riaditeľa, usmerňuje 
ho a sleduje jeho výkon;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 8 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada vymenúva výkonného 
riaditeľa zo zoznamu kandidátov 
navrhnutých Komisiou po otvorenom a 
transparentnom výberovom konaní. 
Komisia primerane zapojí zastúpenie 
ostatných členov spoločného podniku 
ECSEL do výberového konania.

1. Správna rada vymenúva výkonného 
riaditeľa zo zoznamu kandidátov 
navrhnutých Komisiou po otvorenom a 
transparentnom výberovom konaní. 
Komisia primerane zapojí zastúpenie 
ostatných členov spoločného podniku 
ECSEL do výberového konania. Európsky 
parlament má právo namietať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 8 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V predvýberovej fáze výberového konania 
sa najmä zaručí primerané zastúpenie 
ostatných členov spoločného podniku 
ECSEL. Na tento účel členské štáty 
ECSEL a súkromní členovia vymenujú vo 
vzájomnej dohode zástupcu, ako aj 
pozorovateľa v mene správnej rady.

V predvýberovej fáze výberového konania 
sa najmä zaručí primerané zastúpenie 
ostatných členov spoločného podniku 
ECSEL. Na tento účel členské štáty 
ECSEL a súkromní členovia vymenujú vo 
vzájomnej dohode zástupcu, ako aj 
pozorovateľa v mene správnej rady. Počas 
celého výberového konania by sa mala 
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uplatňovať zásada rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výkonný riaditeľ vykonáva nezávislým 
spôsobom najmä tieto úlohy:

4. Výkonný riaditeľ vykonáva najmä tieto 
úlohy:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predložiť na schválenie správnej rade 
ročnú uzávierku;

d) urobiť ročnú uzávierku, aby sa mohla 
predložiť na schválenie správnej rade;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) pripraviť výročnú správu o pokroku 
vo výskumných a vývojových činnostiach 
v spolupráci s komunikačným oddelením 
spoločného podniku ECSEL;
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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 102
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) sledovať včasné plnenie všetkých 
odporúčaní vydaných na základe 
priebežného hodnotenia spoločného 
podniku ECSEL a akýchkoľvek iných 
relevantných hodnotení činností 
spoločného podniku ECSEL;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 103
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) usporiadať verejnú výzvu na 
predkladanie ponúk, na základe ktorej 
správna rada vymenúva nezávislý 
audítorský orgán, ktorý bude poverený 
úlohou predložiť stanovisko podľa článku
60 ods. 5 nariadenia Európskeho 
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parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 104
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rada verejných orgánov prijme vlastný 
rokovací poriadok.

Rada verejných orgánov prijme vlastný 
rokovací poriadok a sprístupní ho 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 12 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zaisťuje vhodnosť zahrnutia danej 
výskumnej priority spoločného podniku 
ECSEL do pravidelných výziev 
v rámcovom programe Horizont 2020 
s cieľom rozvinúť nové synergie 
s výskumnými a vývojovými činnosťami 
strategického významu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 14 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rada súkromných členov prijme vlastný 
rokovací poriadok.

4. Rada súkromných členov prijme vlastný 
rokovací poriadok a sprístupní ho 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 15a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15a. Vedecký výbor
1. Vedecký výbor sa skladá z najviac 14
členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok. Predseda sa môže zúčastniť na 
zasadnutiach správnej rady. V prípade 
osobitných ad hoc úloh môžu byť 
vymenovaní ďalší experti, a to na 
obmedzené časové obdobie.
2. Medzi členmi vedeckého výboru majú 
vyvážené zastúpenie nezávislí experti 
z akademického prostredia, ktorí
zastupujú príslušné multidisciplinárne 
prostredie. Členovia vedeckého výboru 
musia ako kolektív disponovať potrebnou 
vedeckou spôsobilosťou a odbornými 
znalosťami, ktoré sa týkajú danej 
technickej oblasti a sú potrebné na 
vypracúvanie vedecky podložených 
strategických odporúčaní pre spoločný 
podnik ECSEL.
3. Správna rada stanovuje osobitné
kritériá a výberový proces pre zloženie 
vedeckého výboru a vymenúva jeho 
členov.
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4. Vedecký výbor plní tieto úlohy:
a) poskytuje poradenstvo v súvislosti 
s vedeckými prioritami, ktoré je potrebné 
riešiť v rámci ročných pracovných
plánov;
b) poskytuje poradenstvo o dosiahnutých 
vedeckých úspechoch opísaných vo 
výročnej správe o činnosti.
Poradenstvo vedeckého výboru sa náležite 
zohľadňuje.
5. Vedecký výbor zasadá najmenej dvakrát 
ročne. Zasadnutia zvoláva predseda.
6. Vedecký výbor môže so súhlasom 
svojho predsedu prizvať na svoje 
zasadnutia osoby, ktoré nie sú jeho 
členmi.
7. Vedecký výbor prijme svoj rokovací 
poriadok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 16 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Administratívne náklady spoločného 
podniku ECSEL neprekročia sumu 39 420 
000 EUR a sú kryté prostredníctvom 
finančných príspevkov uvedených v článku 
3 ods. 1 na príspevok Únie až do sumy 15 
255 000 EUR, v článku 4 ods. 2 na 
príspevok súkromných členov až do výšky 
19 710 000 EUR a v článku 19 ods. 2 na 
dokončenie akcií začatých v rámci 
nariadenia č. 72/2008 a č. 74/2008. Ak sa 
časť príspevku na administratívne náklady 
nevyčerpá, môže byť k dispozícii na 
pokrytie operačných nákladov spoločného 
podniku ECSEL.

2. Administratívne náklady spoločného 
podniku ECSEL sú kryté prostredníctvom:
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a) finančných príspevkov uvedených v 
článku 3 ods. 1 na príspevok Únie až do 
sumy 15 255 000 EUR,
b) v článku 4 ods. 2 na príspevok 
súkromných členov až do výšky 19 710 
000 EUR alebo 1 % sumy celkových 
nákladov všetkých projektov podľa toho, 
ktorá hodnota je vyššia, pričom však tieto 
príspevky nepresiahnu 48 miliónov EUR,
c) a v článku 19 ods. 2 na dokončenie akcií 
začatých v rámci nariadenia č. 72/2008 a č. 
74/2008.

Ak sa časť príspevku na administratívne 
náklady nevyčerpá, môže byť k dispozícii
na pokrytie operačných nákladov 
spoločného podniku ECSEL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 19 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak by niektorý člen spoločného podniku 
ECSEL neplnil svoje záväzky týkajúce sa 
dohodnutého finančného príspevku, 
výkonný riaditeľ mu to písomne oznámi
a určí primeranú lehotu na splnenie 
záväzku. Ak situácia nebola v tejto lehote 
napravená, výkonný riaditeľ zvolá 
zasadnutie správnej rady, aby rozhodla, či 
sa členstvo neplniaceho člena zruší alebo 
sa prijmú iné opatrenia, až kým nesplní 
svoje záväzky. Správna rada môže najprv 
pozastaviť hlasovacie práva všetkých 
členov, ktorí si neplnia svoje záväzky, po 
tom, ako ich vypočuje a poskytne im 
príležitosť na nápravu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 110
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spoločný podnik ECSEL každoročne 
informuje Komisiu v súlade s článkom 60 
ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012.

3. Spoločný podnik ECSEL každoročne 
informuje Komisiu a rozpočtové orgány.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý audítorský subjekt v 
súlade s ustanovením článku 60 ods. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje Dvor audítorov v súlade 
s článkom 287 zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý audítorský subjekt v 
súlade s ustanovením článku 60 ods. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje Dvor audítorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý audítorský subjekt v 
súlade s ustanovením článku 60 ods. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje Dvor audítorov v rámci postupu 
udelenia absolutória. Dvor audítorov 
počas svojej práce zváži prácu nezávislého 
audítorského orgánu, ktorému pridelí 
úlohu predložiť stanovisko podľa článku 
60 ods. 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku ECSEL 
nepodliehajú preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku ECSEL 
nepodliehajú preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku ECSEL 
nepodliehajú preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty spoločného podniku ECSEL 
nepodliehajú preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

Účty spoločného podniku ECSEL 
podliehajú preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 118
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 22 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 25 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL môže prijať pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktu 
záujmov svojich členov, orgánov a 
zamestnancov. V týchto pravidlách musia 
byť opatrenia na zabránenie konfliktu 
záujmov zástupcov členov spoločného 
podniku ECSEL, ktorí sú v správnej rade 
alebo v rade verejných orgánov.

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL prijíma pravidlá predchádzania a 
riadenia konfliktu záujmov svojich členov, 
orgánov a zamestnancov. V týchto 
pravidlách musia byť opatrenia na 
zabránenie konfliktu záujmov zástupcov 
členov spoločného podniku ECSEL, ktorí 
sú v správnej rade alebo v rade verejných 
orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 25 – bod 2



AM\1012281SK.doc 53/54 PE524.773v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL môže prijať pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktu 
záujmov svojich členov, orgánov a 
zamestnancov. V týchto pravidlách musia 
byť opatrenia na zabránenie konfliktu 
záujmov zástupcov členov spoločného 
podniku ECSEL, ktorí sú v správnej rade 
alebo v rade verejných orgánov.

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL prijíma pravidlá predchádzania a 
riadenia konfliktu záujmov svojich členov, 
orgánov a zamestnancov. V týchto 
pravidlách musia byť opatrenia na 
zabránenie konfliktu záujmov zástupcov 
členov spoločného podniku ECSEL, ktorí 
sú v správnej rade alebo v rade verejných 
orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 25 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL môže prijať pravidlá 
predchádzania a riadenia konfliktu 
záujmov svojich členov, orgánov a 
zamestnancov. V týchto pravidlách musia 
byť opatrenia na zabránenie konfliktu 
záujmov zástupcov členov spoločného 
podniku ECSEL, ktorí sú v správnej rade 
alebo v rade verejných orgánov.

2. Správna rada spoločného podniku 
ECSEL prijíma pravidlá predchádzania a 
riadenia konfliktu záujmov svojich členov, 
orgánov a zamestnancov. V týchto 
pravidlách musia byť opatrenia na 
zabránenie konfliktu záujmov zástupcov 
členov spoločného podniku ECSEL, ktorí 
sú v správnej rade alebo v rade verejných 
orgánov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 26 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď sa zruší spoločný podnik ECSEL, 4. Keď sa zruší spoločný podnik ECSEL, 
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jeho aktíva sa použijú na krytie záväzkov a 
výdavkov súvisiacich s jeho zrušením. 
Prípadný prebytok sa rozdelí medzi členov 
v čase zrušenia úmerne k ich finančnému 
príspevku do spoločného podniku ECSEL 
Akýkoľvek takýto rozdelený prebytok 
patriaci Únii sa vráti do rozpočtu Únie.

jeho aktíva sa použijú na krytie záväzkov a 
výdavkov súvisiacich s jeho zrušením. 
Prípadný prebytok sa rozdelí medzi členov 
v čase zrušenia úmerne k ich finančnému 
príspevku do spoločného podniku ECSEL 
Akýkoľvek takýto rozdelený prebytok 
patriaci Únii sa vráti do osobitného 
programu na vykonávanie rámcového 
programu Horizont 2020 v rámci rozpočtu 
Únie.

Or. fr


