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Pozmeňujúci návrh 18
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020) zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. …/201320 z … 201320 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) má za 
cieľ dosiahnuť väčší vplyv na výskum 
a inovácie prispievaním k posilneniu
partnerstiev v rámci verejného sektora, 
a to aj prostredníctvom účasti Únie na 
programoch uskutočňovaných niekoľkými 
členskými štátmi v súlade s článkom 185 
zmluvy.

(2) Cieľom programu Horizont 2020 –
rámcového programu pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020), vytvoreného 
nariadením (EÚ) č. .../201320 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... 2013 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) je 
dosiahnuť väčší vplyv na výskum a 
inovácie tým, že zabezpečí užšiu 
súčinnosť, zvýši koordináciu a zabráni 
nepotrebnej duplicite s medzinárodnými, 
národnými a regionálnymi výskumnými
programami. Partnerstvá v rámci 
verejného sektora vrátane účasti Únie na 
programoch uskutočňovaných niekoľkými 
členskými štátmi v súlade s článkom 185 
zmluvy by mali dosahovať tieto ciele, 
plniť požiadavky konkretizované v tomto 
nariadení, najmä v článku 20, a byť v 
úplnej zhode so všeobecnými zásadami 
platnými pre program Horizont 2020.

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

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležité zásady, ktoré boli odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P) a ich 
očakávané výsledky.

Pozmeňujúci návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V apríli 2012 Komisia predložila 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s názvom „Priebežné hodnotenie 
spoločného programu Eurostars“22, ktorú 
vypracovala skupina nezávislých 
odborníkov dva roky po začatí programu. 
Konečné stanovisko odborníkov znelo, že 
program Eurostars spĺňa svoje ciele, 
pridáva hodnotu európskym malým 
a stredným podnikom (ďalej len „MSP“) 
vykonávajúcim výskum a mal by 
pokračovať aj po roku 2013. Bolo 
predložených niekoľko odporúčaní na 
zlepšenie, ktoré sa týkali najmä riešenia 
potreby ďalšej integrácie národných 
programov a zlepšenia prevádzkovej 
výkonnosti s cieľom dosiahnuť skrátenie 
lehoty na uzatvorenie zmluvy a väčšiu 
transparentnosť postupov.

(4) V apríli 2012 Komisia predložila 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s názvom „Priebežné hodnotenie 
spoločného programu Eurostars“22, ktorú 
vypracovala skupina nezávislých 
odborníkov dva roky po začatí programu. 
Konečné stanovisko odborníkov znelo, že 
program Eurostars spĺňa svoje ciele, 
pridáva hodnotu európskym malým 
a stredným podnikom (ďalej len „MSP“) 
vykonávajúcim výskum a mal by 
pokračovať aj po roku 2013. Program  tiež 
podľa tohto stanoviska pokrýva množstvo 
skutočných potrieb MSP, ktoré sú 
zapojené do výskumu a vývoja; prilákal 
veľké množstvo žiadostí a počet 
oprávnených projektov presahuje 
počiatočný rozpočet. Bolo predložených 
niekoľko odporúčaní na zlepšenie, ktoré sa 
týkali najmä riešenia potreby ďalšej 
integrácie národných programov 
a zlepšenia prevádzkovej výkonnosti 
s cieľom dosiahnuť skrátenie lehoty na 
uzatvorenie zmluvy a väčšiu 
transparentnosť postupov.

__________________ __________________
22 KOM(2011) 186 z 8. apríla 2011. 22 KOM(2011) 186 z 8. apríla 2011.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 20
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Podľa rozhodnutia Rady 2013/…/EÚ z 
… 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný 
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020 – rámcového programu pre 

(6) Podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ)  č. .../2013 z ... 
2013,  ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020, a rozhodnutia Rady 
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výskum a inovácie (2014 – 2020)24, 
podporovať možno akciu vychádzajúcu zo 
spoločného programu, ktorá sa preorientuje 
podľa cieľov stanovených v jeho 
priebežnom hodnotení.

2013/…/EÚ z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 – rámcového 
programu pre výskum a inovácie (2014 –
2020)24, podporovať možno akciu 
vychádzajúcu zo spoločného programu, 
ktorá sa preorientuje podľa cieľov 
stanovených v jeho priebežnom hodnotení.

__________________ __________________
24 Ú. v. … [OP H2020] 24 Ú. v. … [OP H2020]

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Cieľom programu Eurostars-2 (ďalej 
len „program Eurostars-2“) zosúladeného 
so stratégiou Európa 2020, súvisiacou 
hlavnou iniciatívou Únia inovácií25

a posilneným partnerstvom v oblasti 
Európskeho výskumného priestoru pre 
excelentnosť a rast26 bude podporovať 
MSP vykonávajúcich výskum 
spolufinancovaním ich výskumných 
projektov zameraných na trh v akejkoľvek 
oblasti. Ako taký a v kombinácii 
s činnosťami v zmysle cieľa popredných 
a podporných technológií, ktorý sa uvádza 
v rámcovom programe Horizont 2020, 
bude prispievať k cieľom časti programu 
pod názvom „Vedúce postavenie 
priemyslu“, aby sa zrýchlil rozvoj 
technológií a inovácií, ktoré podporia 

(7) Cieľom programu Eurostars-2 (ďalej 
len „program Eurostars-2“) zosúladeného 
so stratégiou Európa 2020, súvisiacou 
hlavnou iniciatívou Únia inovácií25

a posilneným partnerstvom v oblasti 
Európskeho výskumného priestoru pre 
excelentnosť a rast26 bude podporovať 
MSP vykonávajúcich výskum 
spolufinancovaním ich výskumných 
projektov zameraných na trh v akejkoľvek 
oblasti. Ako taký a v kombinácii 
s činnosťami v zmysle cieľa popredných 
a podporných technológií, ktorý sa uvádza 
v rámcovom programe Horizont 2020, 
bude prispievať k cieľom časti programu 
pod názvom „Vedúce postavenie 
priemyslu“, aby sa zrýchlil rozvoj 
technológií a inovácií, ktoré podporia 
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podniky zajtrajška a pomôžu inovačným 
európskym MSP vyrásť na spoločnosti 
s vedúcim postavením vo svete. V rámci 
zlepšení vyplývajúcich z predchádzajúceho 
programu Eurostars by mal program 
Eurostars-2 smerovať ku kratším lehotám 
na poskytnutie grantu, silnejšej integrácii 
a nenáročnej, transparentnej a účinnejšej 
administratíve v prospech MSP 
vykonávajúcich výskum.

podniky zajtrajška a pomôžu inovačným 
európskym MSP vyrásť na spoločnosti 
s vedúcim postavením vo svete. V rámci 
zlepšení vyplývajúcich z predchádzajúceho 
programu Eurostars by mal program 
Eurostars-2 smerovať ku kratším lehotám 
na poskytnutie grantu, silnejšej integrácii 
a nenáročnej, transparentnej a účinnejšej 
administratíve v prospech MSP 
vykonávajúcich výskum. Zachovanie 
charakteru zdola nahor a agendy 
vychádzajúcej z podnikania s jej hlavným 
zameraním  na potenciál trhu z 
predchádzajúceho programu Eurostars je 
kľúčom k úspechu programu Eurostars-
2.

__________________ __________________
25 KOM(2010) 546 v konečnom znení, 6 
októbra 2010.

25 KOM(2010) 546 v konečnom znení, 6 
októbra 2010.

26 COM(2012) 392 final, 17 júla 2012. 26 COM(2012) 392 final, 17 júla 2012. 

Or. en

Odôvodnenie

Dva kľúčové prvky úspechu programu Eurostars boli charakter zdola nahor a agenda 
vychádzajúca z podnikania.

Pozmeňujúci návrh 22
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Vzhľadom na celkový cieľ programu 
Horizont 2020 dosiahnuť väčšie 
zjednodušenie a harmonizáciu v oblasti 
financovania výskumu a inovácií na 
európskej úrovni by sa trvanie 
partnerstiev v rámci verejného sektora 
financovaných v rámci programu 
Horizont 2020 malo zosúladiť s trvaním 
rámcového programu s cieľom zabrániť 



AM\1012407SK.doc 7/21 PE524.786v01-00

SK

súbežnému uplatňovaniu dvoch odlišných 
súborov pravidiel a ďalšiemu súvisiacemu 
administratívnemu zaťaženiu účastníkov 
v budúcnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zúčastnené štáty sa plánujú podieľať na 
realizácii programu Eurostars-2 počas 
celého obdobia jeho vykonávania (2014 –
2024).

(9) Zúčastnené štáty sa plánujú podieľať na 
realizácii programu Eurostars-2 počas 
celého obdobia jeho vykonávania (2014 –
2020).

Or. en

Odôvodnenie

Súbežné uplatňovanie dvoch generácií partnerstiev v rámci verejného sektora zverejňujúcich 
výzvy od roku 2020 by spôsobilo administratívne náklady, prispelo k zložitosti financovania 
výskumu EÚ a prekrylo skutočnú výšku každoročne vynakladaných finančných prostriedkov.
Časový rámec partnerstiev v rámci verejného sektora by sa preto mal zosúladiť s časovým 
rámcom programu Horizont 2020 a budúcich rámcových programov.

Pozmeňujúci návrh 24
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Partnerskou krajinou programu 
Eurostars-2 sa môže stať ktorákoľvek 
členská krajina iniciatívy Eureka alebo 
pridružená krajina, ktorá nie je 
pridružená k rámcovému programu 
Horizont 2020.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „MSP vykonávajúci výskum“ je MSP, 
ktorý preinvestuje aspoň 10 % svojho 
obratu na činnosti výskumu a vývoja, alebo 
vyčlení aspoň 10 % jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času na činnosti 
výskumu a vývoja.

(2) „MSP vykonávajúci výskum a vývoj“ je 
MSP, ktorý preinvestuje aspoň 10 % 
svojho obratu na činnosti výskumu 
a vývoja alebo vyčlení aspoň 10 % svojich
jednotiek ekvivalentu plného pracovného 
času na činnosti výskumu a vývoja, alebo 
má buď aspoň 5 jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času (pri MSP, ktoré 
nemajú viac ako 100 jednotiek 
ekvivalentu plného pracovného času), 
alebo 10 jednotiek ekvivalentu plného 
pracovného času (pri MSP, ktoré majú 
viac ako 100 jednotiek ekvivalentu plného 
pracovného času).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „MSP vykonávajúci výskum“ je MSP, 
ktorý preinvestuje aspoň 10 % svojho 
obratu na činnosti výskumu a vývoja, alebo 
vyčlení aspoň 10 % jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času na činnosti 
výskumu a vývoja.

(2) „MSP vykonávajúci výskum“ je MSP, 
ktorý preinvestuje aspoň 10 % svojho 
obratu na činnosti výskumu a vývoja alebo 
vyčlení aspoň 10 % jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času na činnosti 
výskumu a vývoja, alebo má buď aspoň 5 
jednotiek ekvivalentu plného pracovného 
času (pri MSP, ktoré nemajú viac ako 100 
jednotiek ekvivalentu plného pracovného 
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času), alebo 10 jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času (pri MSP, ktoré 
majú viac ako 100 jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času) určených na 
vykonávanie činností výskumu a vývoja..

Or. en

Odôvodnenie

Podstatne to podporí tradičné sektory, ako sú výrobné a poľnohospodárske podniky, ktoré 
majú často intenzívnu pracovnú činnosť a s nízky počet jednotiek ekvivalentu plného 
pracovného času v oblasti výskumu a vývoja (menej ako 10 %), a umožní im to zúčastňovať sa 
na medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja.

Pozmeňujúci návrh 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „MSP vykonávajúci výskum“ je MSP, 
ktorý preinvestuje aspoň 10 % svojho 
obratu na činnosti výskumu a vývoja, alebo 
vyčlení aspoň 10 % jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času na činnosti 
výskumu a vývoja.

(2) „MSP vykonávajúci výskum“ je MSP, 
ktorý preinvestuje aspoň 10 % svojho 
obratu na činnosti výskumu alebo vyčlení 
aspoň 10 % svojich jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času na činnosti 
výskumu a vývoja, alebo má buď aspoň 5 
jednotiek ekvivalentu plného pracovného 
času (pri MSP, ktoré nemajú viac ako 100 
jednotiek ekvivalentu plného pracovného 
času), alebo 10 jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času (pri MSP, ktoré 
majú aspoň 100 jednotiek ekvivalentu 
plného pracovného času).

Or. en

Odôvodnenie

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 



PE524.786v01-00 10/21 AM\1012407SK.doc

SK

R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Pozmeňujúci návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) činnosti sa vykonávajú prostredníctvom 
nadnárodnej spolupráce medzi MSP 
vykonávajúcimi výskum alebo aj s ďalšími 
aktérmi inovačného reťazca (napríklad 
univerzitami, výskumnými organizáciami);

(a) činnosti sa vykonávajú prostredníctvom 
nadnárodnej spolupráce medzi MSP 
vykonávajúcimi výskum alebo aj s ďalšími 
aktérmi inovačného reťazca (napríklad 
univerzitami, výskumnými organizáciami) 
alebo prostredníctvom MSP, ktoré 
plánujú zapojiť sa do výskumu a 
investovať minimálne 10 % výnosov do 
výskumu a inovácií;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 29
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Partnerskou krajinou programu 
Eurostars-2 sa môže stať ktorákoľvek 
členská krajina iniciatívy Eureka alebo 
pridružená krajina, ktorá nie je 
pridružená k rámcovému programu 
Horizont 2020, a to za predpokladu, že 
spĺňa podmienky ustanovené v článku 6 
ods. 1 písm. c). Tie členské krajiny 
iniciatívy Eureka alebo pridružené 
krajiny, ktoré spĺňajú uvedenú 
podmienku, sa na účely tohto rozhodnutia 
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považujú za partnerské krajiny. Tieto 
partnerské krajiny nie sú oprávnené na 
finančný príspevok Únie z programu 
Eurostars-2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Partnerskou krajinou programu 
Eurostars-2 môže byť ktorákoľvek 
členská krajina iniciatívy Eureka alebo 
pridružená krajina k iniciatíve Eureka, 
ktorá nie je pridružená k rámcovému 
programu Horizont 2020, a to za 
predpokladu, že spĺňa podmienky 
ustanovené v článku 6 ods. 1 písm. c). Tie 
členské krajiny iniciatívy Eureka alebo 
pridružené krajiny, ktoré spĺňajú uvedené 
podmienky, sa na účely tohto rozhodnutia 
považujú za partnerské štáty. Tieto 
partnerské štáty však nie sú oprávnené na 
finančný príspevok Únie z programu 
Eurostars-2.

Or. en

Odôvodnenie

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.
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Pozmeňujúci návrh 31
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Partnerskou krajinou programu 
Eurostars-2 sa môže stať ktorákoľvek 
členská krajina iniciatívy Eureka alebo 
pridružená krajina, ktorá nie je 
pridružená k rámcovému programu 
Horizont 2020, a to za predpokladu, že 
spĺňa podmienky ustanovené v článku 6 
ods. 1 písm. c). Tie členské krajiny 
iniciatívy Eureka alebo pridružené 
krajiny, ktoré spĺňajú uvedenú 
podmienku, sa na účely tohto rozhodnutia 
považujú za partnerské krajiny. Tieto 
partnerské krajiny nie sú oprávnené na 
finančný príspevok Únie z programu 
Eurostars-2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
2a. Partnerskou krajinou programu 
Eurostars-2 môže byť ktorákoľvek 
členská krajina iniciatívy Eureka alebo 
pridružená krajina k iniciatíve Eureka, 
ktorá nie je pridružená k rámcovému 
programu Horizont 2020, a to za 
predpokladu, že spĺňa podmienky 
ustanovené v článku 6 ods. 1 písm. c). Tie 
členské krajiny iniciatívy Eureka alebo 
pridružené krajiny, ktoré spĺňajú uvedené 
podmienky, sa na účely tohto rozhodnutia 
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považujú za partnerské štáty. Tieto 
partnerské štáty nie sú oprávnené na 
finančný príspevok Únie z programu 
Eurostars-2.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Eurostars je spoločným programom Európskej komisie a iniciatívy Eureka, každá 
členská krajina iniciatívy Eureka alebo pridružená krajina by mala mať právo pripojiť sa k 
programu Eurostars-2 ako partner.

Pozmeňujúci návrh 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
k programu Eurostars-2 vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO je 287
miliónov EUR30. Príspevok sa vyplatí 
z rozpočtových prostriedkov všeobecného 
rozpočtu Únie, pridelených príslušným 
častiam osobitného programu na 
vykonávanie rámcového programu 
Horizont 2020 zriadeného rozhodnutím … 
/2013/EÚ v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bodom (vi) a článkami 60 a 61 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
k programu Eurostars-2 vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO je 
251,125 miliónov EUR30. Príspevok sa 
vyplatí z rozpočtových prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie, pridelených 
cieľu „Inovácie v MSP” v rámci 
osobitného programu na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020 
zriadeného rozhodnutím … /2013/EÚ 
v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) 
bodom (vi) a článkami 60 a 61 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.

__________________ __________________
30 Táto suma je orientačná a bude závisieť 
od konečnej dohodnutej sumy pre GR pre 
výskum a inováciu pre cieľ „Inovácie 
v MSP“ v časti 2 – Vedúce postavenie 
priemyslu, ktorú s konečnou platnosťou 
schváli rozpočtový orgán v konečnej verzii 
legislatívneho a finančného výkazu.

Táto suma je orientačná a bude závisieť od 
konečnej dohodnutej sumy pre GR pre 
výskum a inováciu pre cieľ „Inovácie 
v MSP“ v časti 2 – Vedúce postavenie 
priemyslu, ktorú s konečnou platnosťou 
schváli rozpočtový orgán v konečnej verzii 
legislatívneho a finančného výkazu.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje znížiť rozpočet P2P a PPP o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia 
finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo k ohrozeniu citlivej 
rovnováhy financovania spoločného výskumu na jednej strane a financovania partnerstiev na 
druhej strane. Okrem toho by sa mal spomenúť osobitný zdroj financovania rámcového 
programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 34
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príspevok Únie sa rovná jednej tretine 
príspevkov zúčastnených štátov podľa 
článku 7 ods. 1 písm. a) bez prekročenia 
maximálnej sumy uvedenej v odseku 1. 
Príspevok pokrýva administratívne a 
prevádzkové náklady.

2. Príspevok Únie sa ako pravidlo rovná 
jednej tretine príspevkov zúčastnených 
štátov podľa článku 7 ods. 1 písm. a) bez 
prekročenia maximálnej sumy uvedenej 
v odseku 1. Príspevok pokrýva 
administratívne a prevádzkové náklady. V 
prípade, že počas vykonávania programu 
je potrebné upraviť mieru príspevku Únie, 
v súvislosti s jednotlivými výzvami by mala 
existovať určitá flexibilnosť. V tom 
prípade by sa príspevok Únie mohol zvýšiť 
maximálne o polovicu príspevkov 
zúčastnených štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príspevok Únie sa rovná jednej tretine 
príspevkov zúčastnených štátov podľa 
článku 7 ods. 1 písm. a) bez prekročenia 
maximálnej sumy uvedenej v odseku 1. 

2. Príspevok Únie sa rovná maximálne 
polovici príspevkov zúčastnených štátov 
podľa článku 7 ods. 1 písm. a) bez 
prekročenia maximálnej sumy uvedenej 
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Príspevok pokrýva administratívne a 
prevádzkové náklady.

v odseku 1. 30aPríspevok pokrýva operačné 
náklady vrátane nákladov na posúdenie 
návrhov a administratívne náklady.
__________________

Príspevok Únie zodpovedajúci polovici 
príspevkov zúčastnených štátov sa rovná 
33 % miere zvýšenia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príspevok Únie sa rovná jednej tretine
príspevkov zúčastnených štátov podľa 
článku 7 ods. 1 písm. a) bez prekročenia 
maximálnej sumy uvedenej v odseku 1. 
Príspevok pokrýva administratívne a 
prevádzkové náklady.

2. Príspevok Únie predstavuje maximálne 
polovicu príspevkov zúčastnených štátov 
podľa článku 7 ods. 1 písm. a) bez 
prekročenia maximálnej sumy uvedenej v 
odseku 1. Príspevok pokrýva prevádzkové 
náklady vrátane nákladov na posúdenie 
návrhov a administratívne náklady.

Or. en

Odôvodnenie

Ostatné programy v rámci článku 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) majú v porovnaní s 25 % 
pre program Eurostars 2 podstatne vyššiu mieru zvýšenia, ktorá sa rovná 50 % celkových 
verejných finančných prostriedkov (v porovnaní s finančnými prostriedkami členských štátov 
100 %). Miera zvýšenia 33 % pre program Eurostars 2 (ktorá predstavuje maximálne 50 % 
finančných prostriedkov členských štátov) by poskytla vyrovnanejší  prístup v rámci 
programov článku 185. Miera zvýšenia bude flexibilná a počas trvania programu upravená 
skupinou na vysokej úrovni programu Eurostars s cieľom úspešne zvládnuť plnenie 
programu. 

Pozmeňujúci návrh 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na pokrytie administratívnych nákladov 
na program Eurostars-2 možno použiť 
maximálne 2 % finančného príspevku 
Únie. Zúčastnené štáty uhrádzajú všetky 
ďalšie administratívne náklady nevyhnutné 
na realizáciu programu Eurostars-2.

3. Na pokrytie administratívnych nákladov 
na program Eurostars-2  a nákladov na 
posudzovanie projektov možno použiť 
maximálne 6 % finančného príspevku 
Únie. Zúčastnené štáty uhrádzajú 
vnútroštátne administratívne náklady 
nevyhnutné na realizáciu programu 
Eurostars-2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na pokrytie administratívnych nákladov 
na program Eurostars-2 možno použiť 
maximálne 2 % finančného príspevku 
Únie. Zúčastnené štáty uhrádzajú všetky 
ďalšie administratívne náklady nevyhnutné 
na realizáciu programu Eurostars-2.

3. Na pokrytie administratívnych nákladov 
na program Eurostars-2 možno použiť 
maximálne 4 % finančného príspevku 
Únie. Zúčastnené štáty uhrádzajú 
vnútroštátne administratívne náklady 
nevyhnutné na realizáciu programu 
Eurostars-2.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady vykonávacieho orgánu (sekretariát iniciatívy Eureka) sa odhadujú na 19 miliónov 
eur v období rokov 2014 – 2023, z ktorých 11 miliónov eur sú administratívne náklady a 8 
miliónov náklady na posudzovanie. Preto sa navrhuje vyčleniť maximálne 4 % príspevkov EK 
na administratívne náklady (4 % z 287 miliónov  eur  = 11, 5 milióna eur). Pokiaľ ide o 
náklady na posúdenie, vzhľadom na to, že sa považujú za operačné náklady, je potrebné 
spresniť, že sú plne pokryté z príspevku EK.

Pozmeňujúci návrh 39
Christian Ehler
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Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) preukázanie zo strany zúčastnených 
štátov, že program Eurostars-2 zriadili v 
súlade s cieľmi a prioritami v oblasti 
výskumu v rámci cieľa „Inovácie v 
MSP”, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../2013 z ...  2013, ktorým sa zriaďuje 
program Horizont 2020, a rozhodnutia 
Rady 2013/…/EÚ z … 2013, ktorým sa 
zriaďuje osobitný program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 –
rámcového programu pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020);

Or. en

Odôvodnenie

Vkladá sa na zdôraznenie toho, že by mala existovať pevná spojitosť medzi činnosťami P2P a 
výskumnými prioritami stanovenými v rámcovom programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) dôkaz zúčastnených štátov, ktorý 
predloží sekretariát iniciatívy EUREKA, 
že program zriadili v súlade s prístupom 
programu Eurostars-2 zdola nahor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Christian Ehler
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Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ab) preukázanie zo strany zúčastnených 
štátov, že program Eurostars-2 zriadili 
v súlade so všeobecnými zásadami 
platnými pre rámcový program Horizont 
2020; 

Or. en

Odôvodnenie

Vkladá sa na zdôraznenie toho, že je dôležitý súlad P2P so všeobecnými zásadami platnými 
pre rámcový program Horizont 2020, ako sú otvorený prístup, rodová rovnosť, 
nediskriminácia, ktoré boli schválené počas rokovaní o Horizonte 2020.

Pozmeňujúci návrh 42
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ac) preukázanie zo strany zúčastnených 
štátov, že program Eurostars-2 zriadili v 
súlade s podmienkami ustanovenými v 
článku 20 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 z ...  
2013,  ktorým sa ustanovuje program 
Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležité zásady, ktoré boli odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P) a ich 
očakávané výsledky.

Pozmeňujúci návrh 43
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) preukázanie zo strany ESE, že má 
kapacitu na realizáciu programu Eurostars-
2 vrátane prijímania, rozdeľovania 
a monitorovania finančného príspevku 
Únie v rámci nepriameho hospodárenia 
s rozpočtom Únie v súlade s článkami 58, 
60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012;

(d) preukázanie zo strany ESE, že má 
kapacitu na realizáciu programu Eurostars-
2 vrátane prijímania, rozdeľovania 
a monitorovania finančného príspevku 
Únie v rámci nepriameho hospodárenia 
s rozpočtom Únie v súlade s článkami 58, 
60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012, pri plnom dodržiavaní 
prístupu zdola nahor v rámci programu 
Eurostars-2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) posilnené príspevky zo strany verejnej 
správy, najmä verejných výskumných 
orgánov, v súlade s vnútroštátnymi 
výskumnými kritériami. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V súlade so zásadami transparentnosti 
a nediskriminácie ustanovenými v článku 
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60 ods. 1 a čl. 128 ods. 1 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012, sa výzvy na 
predkladanie návrhov organizované v 
rámci Eurostars-2 zverejňujú na 
internetovom portáli pre účastníkov 
programu Horizont 2020. 

Or. en

Odôvodnenie

Na trojstranných rokovaniach o Horizonte 2020 sa inštitúcie dohodli, že budú propagovať 
väčšiu súvislosť medzi všetkými možnosťami výziev financovaných v rámci Horizontu 2020.
Na tento účel Komisia prisľúbila propagovať zverejňovanie výziev na predkladanie návrhov 
organizovaných v rámci PPP a P2P na portáli pre účastníkov programu Horizont 2020.
Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť vlastný záväzok na právnu požiadavku, ktorá 
žiadateľom zaručí jednoduché a prístupné informácie.

Pozmeňujúci návrh 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykoná do 31. decembra 2017 
priebežné hodnotenie programu Eurostars-
2. Komisia vypracuje správu o danom 
hodnotení, ktorá obsahuje jej závery 
a pozorovania. Komisia zašle túto správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2018.

1. Komisia vykoná do 31. decembra 2017 
priebežné hodnotenie programu Eurostars-
2. Komisia vypracuje správu o danom 
hodnotení, ktorá obsahuje jej závery 
a pozorovania. Komisia zašle túto správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2018. Priebežné hodnotenie 
programu Eurostars-2 je súčasťou 
priebežného hodnotenia programu 
Horizont 2020 a predkladá sa spolu s ním. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Po schválení klasifikačného zoznamu 
každý zúčastnený štát financuje svojich 
národných účastníkov v projektoch 
vybraných na financovanie 
prostredníctvom určeného národného 
orgánu financovania, ktorý vynaloží 
maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť 
financovanie pre 50 najlepšie 
umiestnených projektov a prinajmenšom 
pre 50 až 75 % projektov nad čiarou.
Finančný príspevok pre účastníkov sa 
vypočíta podľa pravidiel financovania 
národného programu štátu zúčastňujúceho 
sa na programe Eurostars-2. Finančný 
príspevok Únie prevedie ESE národným 
orgánom financovania, ak národné orgány 
financovania uhradili svoj finančný 
príspevok na projekty.

8. Po schválení poradovníka každý 
zúčastnený štát financuje svojich 
národných účastníkov v projektoch 
vybraných na financovanie, a to 
prostredníctvom určeného národného 
orgánu financovania, pričom vynaloží 
maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť 
financovanie pre 100 najlepšie 
umiestnených projektov a prinajmenšom 
pre 65 až 75 % projektov nad čiarou.
Finančný príspevok pre účastníkov sa 
vypočíta podľa pravidiel financovania 
národného programu štátu zúčastňujúceho 
sa na programe Eurostars-2. Finančný 
príspevok Únie prevedie ESE národným 
orgánom financovania, ak národné orgány 
financovania uhradili svoj finančný 
príspevok na projekty.

Or. ro


