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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.  
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.



PR\1008853SK.doc 3/13 PE522.920v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5



PE522.920v01-00 4/13 PR\1008853SK.doc

SK



PR\1008853SK.doc 5/13 PE522.920v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe 
výskumu a vývoja spoločne uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je 
zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0493),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a druhý odsek článku 188 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C7-0220/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7–0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

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 … 2013 (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 

(2) Cieľom rámcového programu pre 
výskum a inovácie – Horizont 2020 (2014 
– 2020) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
.../2013 z ... 201320 (ďalej len „rámcový 
program Horizont 2020“) je dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie
rozvíjaním užšej synergie, posilňovaním 

                                               
1 Ú. v. EÚ C…
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aj prostredníctvom účasti Únie na 
programoch uskutočňovaných niekoľkými 
členskými štátmi v súlade s článkom 185 
zmluvy.

koordinácie a predchádzaním zbytočnému 
zdvojovaniu s medzinárodnými, 
národnými a regionálnymi výskumnými 
programami. Partnerstvá v rámci 
verejného sektora, a to aj prostredníctvom 
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 26, a byť v 
úplnej zhode so všeobecnými zásadami 
programu Horizont 2020.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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 
podniky zajtrajška a pomôžu inovačným 
európskym MSP vyrásť na spoločnosti 

(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 a vývoj
spolufinancovaním ich výskumných 
projektov zameraných na trh v každej
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 
podniky zajtrajška a pomôžu inovačným 
európskym MSP vyrásť na spoločnosti 
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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.

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 a vývoj.

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

25 COM(2010)0546, 6. októbra 2010.

26 COM (2012) 392 final, 17 júla 2012. 26 COM(2012)0392, 17. júla 2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ministerská konferencia iniciatívy 
Eureka 22. júna 2012 v Budapešti 
podporila strategickú víziu pre program 
Eurostars-2 (ďalej len „budapeštiansky 
dokument“). Ministri sa zaviazali podporiť 
pokračovanie spoločného programu
Eurostars po jeho skončení v roku 2013 na 
obdobie, na ktoré sa vzťahuje rámcový 
program Horizont 2020. Bude ho tvoriť 
posilnené partnerstvo, ktoré sa bude 
zaoberať odporúčaniami z priebežného 
hodnotenia spoločného programu 
Eurostars. V budapeštianskom dokumente 
sa stanovujú dva hlavné ciele programu 
Eurostars-2. Prvým je štrukturálne 
zameraný cieľ na prehĺbenie 
synchronizácie a zosúladenia národných 
výskumných programov v oblasti 
financovania, ktorý je ústredným prvkom 
smerom k realizácii Európskeho 
výskumného priestoru členskými 
krajinami. Druhým je obsahový cieľ na 

(8) Ministerská konferencia iniciatívy 
EUREKA 22. júna 2012 v Budapešti 
podporila strategickú víziu pre program 
Eurostars-2 (ďalej len „budapeštiansky 
dokument“). Ministri sa zaviazali podporiť 
pokračovanie spoločného programu 
Eurostars po jeho skončení v roku 2013 na 
obdobie, na ktoré sa vzťahuje rámcový 
program Horizont 2020. Bude ho tvoriť 
posilnené partnerstvo, ktoré sa bude 
zaoberať odporúčaniami z priebežného 
hodnotenia spoločného programu 
Eurostars. V budapeštianskom dokumente 
sa stanovujú dva hlavné ciele programu 
Eurostars-2. Prvým je štrukturálne 
zameraný cieľ na prehĺbenie 
synchronizácie a zladenia národných 
výskumných programov v oblasti 
financovania, ktorý je ústredným prvkom 
smerom k realizácii Európskeho 
výskumného priestoru členskými krajinami
iniciatívy EUREKA. Druhým je obsahový 
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podporu MSP vykonávajúcich výskum 
a zapájajúcich sa do nadnárodných 
výskumných a inovačných projektov.
V budapeštianskom dokumente sa uvádza 
výzva určená Únii, aby sa zapojila do 
programu.

cieľ na podporu MSP vykonávajúcich 
výskum a vývoj a zapájajúcich sa do 
nadnárodných výskumných a inovačných 
projektov. V budapeštianskom dokumente 
sa uvádza výzva určená Únii, aby sa 
zapojila do programu Eurostars-2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V súlade s cieľom zjednodušenia by 
sa mala zmenšiť administratívna a 
byrokratická záťaž pre všetky subjekty. 
Malo by sa zabraňovať dvojitým auditom 
a nadmernému spracúvaniu dokumentov 
a správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020 by mal mať každý 
členský štát a každá krajina zapojená do 
rámcového programu Horizont 2020
právo zúčastniť sa programu Eurostars-2.

(11) V súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020 a iniciatívy 
EUREKA by mal mať každý členský štát 
a každá členská krajina iniciatívy 
EUREKA a európska a mimoeurópska 
krajina pridružená k iniciatíve EUREKA, 
ktorá podpísala s Úniou Dohodu 
o vedecko-technickej spolupráci, právo 
zúčastniť sa programu Eurostars-2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6



PR\1008853SK.doc 9/13 PE522.920v01-00

SK

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala vykonať priebežné
hodnotenie, a to najmä na účely hodnotenia 
kvality a účinnosti programu Eurostars-2 
a pokroku smerom k stanoveným cieľom, 
ako aj záverečné hodnotenie a pripraviť 
správu o týchto hodnoteniach.

(22) Komisia a členské štáty by mali 
spoločne vykonať predbežné hodnotenie, 
a to najmä na účely hodnotenia kvality 
a účinnosti programu Eurostars-2 
a pokroku smerom k stanoveným cieľom, 
ako aj záverečné hodnotenie a pripraviť 
správu o týchto hodnoteniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá 
účasti Únie na druhom programe výskumu 
a vývoja spoločne uskutočňovanom 
niekoľkými členskými štátmi, ktorý je 
zameraný na podporu malých a stredných 
podnikov (MSP) vykonávajúcich výskum
(ďalej len „program Eurostars-2“) 
a podmienky tejto účasti.

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá 
účasti Únie na druhom programe výskumu 
a vývoja spoločne uskutočňovanom 
niekoľkými členskými štátmi, ktorý je 
zameraný na podporu malých a stredných 
podnikov (MSP) vykonávajúcich výskum
a vývoj (ďalej len „program Eurostars-2“) 
a podmienky tejto účasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na programe Eurostars-2 sa môže 
zúčastniť ktorýkoľvek ďalší členský štát 
alebo akákoľvek iná krajina pridružená 
k programu Horizont 2020 – rámcovému 

2. Na programe Eurostars-2 sa môže 
zúčastniť každý členský štát alebo každá 
členská krajina iniciatívy EUREA a 
európska a mimoeurópska krajina
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programu výskumu a inovácií (2014 –
2020), zriadenému nariadením (EÚ) č. 
…/2013 … (ďalej len „rámcový program 
Horizont 2020“), pokiaľ spĺňa podmienku 
uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. c) tohto 
rozhodnutia. Členské štáty a pridružené 
krajiny, ktoré tú podmienku spĺňajú, sa na 
účely tohto rozhodnutia považujú za 
zúčastnené štáty.

pridružená k iniciatíve EUREKA, ktorá 
má s EÚ podpísanú Dohodu o vedecko-
technickej spolupráci, ak spĺňa podmienku 
uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. c) tohto 
rozhodnutia. Členské štáty a členské a
pridružené krajiny k iniciatíve EUREKA, 
ktoré tú podmienku spĺňajú, sa na účely 
tohto rozhodnutia považujú za zúčastnené 
štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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 EUR. 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 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO
do programu Eurostars-2 spolu 
s ústrednými administratívnymi nákladmi 
a prevádzkovými nákladmi je 287 
miliónov EUR30. Príspevok sa vyplatí 
z rozpočtových prostriedkov všeobecného 
rozpočtu Únie, pridelených príslušným 
častiam osobitného programu na 
vykonávanie rámcového programu 
Horizont 2020, a najmä z rozpočtových 
prostriedkov v rámci okruhu Inovácie 
v MSP v rámci piliera II, 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.



PR\1008853SK.doc 11/13 PE522.920v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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
a prevádzkových nákladov (čo sú náklady
na hodnotenie projektu) na program 
Eurostars-2 možno použiť maximálne 6 %
finančného príspevku Únie. Zúčastnené 
štáty uhrádzajú administratívne náklady na 
vnútroštátnej úrovni nevyhnutné na 
realizáciu programu Eurostars-2.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Ústredné riadenie sekretariátom iniciatívy EUREKA, ako aj ústredne 
vykonávané hodnotenia projektov predstavujú náklady. V záujme zjednodušenia by sa tieto 
ústredné náklady mali kryť z príspevku Únie namiesto toho, aby sa rozdeľovali medzi vyše 30 
členských štátov. Členské štáty, naopak, platia na administratívne náklady svojich finančných 
orgánov. Týmto by sa malo zabrániť, aby celú sieť spochybnil jeden členský štát, ktorý mešká 
so svojimi platbami (4 % administratívne náklady + 2 % hodnotenie).

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) dôkaz zúčastnených štátov, ktorý 
predloží sekretariát iniciatívy EUREKA 
(ďalej len ESE), že 
programové/výskumné témy sa stanovili 
v súlade s výskumnými prioritami 
rámcového programu Horizont 2020 a s 
prístupom programu Eurostars-2 zdola 
nahor;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(eb) dôkaz zúčastnených štátov predložený 
sekretariátom ESE, že sa plnia všeobecné 
zásady, ktorými sa riadi rámcový program 
Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ec) dôkaz zúčastnených štátov predložený 
sekretariátom ESE, že sa plnia podmienky 
stanovené v článku 20 rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V dohode o delegovaní sa predpisuje 
jasné rozdelenie úloh a povinností medzi 
Komisiou, sekretariátom ESE a členskými 
štátmi, čím sa zabráni zdvojovaniu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnúť, že audity 
uvedené v odseku 1 vykoná sama.

2. Komisia môže rozhodnúť, že audity 
uvedené v odseku 1 vykoná sama. Tieto 
audity sa vykonávajú len v riadne 
odôvodnených prípadoch a po konzultácii 
s príslušnými stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Vo všeobecnosti je zbytočné a jednoducho byrokratické, aby Komisia 
vykonávala audity, ktoré už vykonal národný orgán financovania, alebo v prípadoch, keď 
neexistujú pochybnosti.  Komisia by mala vysvetliť, prečo chce vykonávať dodatočné audity, 
a tým zabrániť vzniku dojmu svojvoľnosti. Dodatočný audit by sa mal vo všeobecnosti robiť 
iba v skutočne odôvodnených prípadoch a nie pre všetky krajiny a zúčastnené strany.

Pozmeňujúci návrh 16

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 a členské štáty spoločne 
vykonajú do 31. decembra 2017 predbežné
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.

Or. en


