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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 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.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Európskom 
metrologickom programe pre inováciu a výskum, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré 
členské štáty
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0497),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 185 a 188 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7–0221/2013),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– 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) Cieľom rámcového programu pre 
výskum a inovácie – Horizont 2020 (2014 
– 2020) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../20135 z ... 2013 (ďalej len „rámcový 
program Horizont 2020“) je dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inovácie
prispením k posilneniu partnerstiev
v rámci verejného sektora vrátane 
prostredníctvom účasti Únie v programoch 

(2) Cieľom rámcového programu pre 
výskum a inováciu – Horizont 2020 (2014 
– 2020) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
.../2013 z ... 20135 (ďalej len „rámcový 
program Horizont 2020“) je dosiahnuť 
väčší vplyv na výskum a inováciu 
rozvíjaním užšej synergie, posilňovaním 
koordinácie a zamedzením zbytočnej 
duplicity, pokiaľ ide o medzinárodné, 
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realizovaných niekoľkými členskými 
štátmi v súlade s článkom 185 zmluvy.

národné a regionálne výskumné 
programy. Partnerstvá v rámci verejného 
sektora vrátane účasti Únie na programoch 
uskutočňovaných niektorými členskými 
štátmi v súlade s článkom 185 zmluvy by 
mali dosahovať tieto ciele, plniť 
požiadavky tohto nariadenia, najmä 
požiadavky uvedené v článku 20, a 
v plnom rozsahu dodržiavať všeobecné 
zásady, najmä pokiaľ ide o otvorený 
prístup a transparentnosť.

__________________ __________________
5 Ú. v. EÚ … [RP H2020]. 5 Ú. v. EÚ … [RP H2020].

Or. en

Odôvodnenie

Ide o doplnenia v súlade s rámcovým programom Horizont 2020, najmä pokiaľ ide 
o odôvodnenie 28 a článok 20.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Príspevok účastníckych štátov 
predstavuje hlavne inštitucionálne 
financovanie NMI a DI zúčastňujúcich sa 
na vybraných projektoch. Príspevok 
účastníckych štátov by mal takisto zahŕňať 
príspevok na administratívne náklady na 
program EMPIR vo forme hotovosti. Časť 
príspevku Únie by sa mala prideliť iným 
subjektom ako NMI a DI zúčastňujúcim sa 
na vybraných projektoch. Pri výpočte 
finančného príspevku Únie na NMI a DI 
zúčastňujúce sa na projektoch EMPIR by 
sa malo zaistiť, aby príspevok Únie na 
EMPIR nepresiahol príspevok 
účastníckych štátov. Vzhľadom na to, že 
inštitucionálne financovanie NMI a DI 
účastníckymi štátmi zodpovedá režijným 
nákladom prideleným na projekty EMPIR 

(16) Príspevok účastníckych štátov 
predstavuje hlavne inštitucionálne 
financovanie NMI a DI zúčastňujúcich sa 
na vybraných projektoch. Príspevok 
účastníckych štátov by mal takisto zahŕňať 
príspevok na administratívne náklady na 
program EMPIR vo forme hotovosti. Časť 
príspevku Únie by sa mala prideliť iným 
subjektom ako NMI a DI zúčastňujúcim sa 
na vybraných projektoch. Pri výpočte 
finančného príspevku Únie na NMI a DI 
zúčastňujúce sa na projektoch EMPIR by 
sa malo zaistiť, aby príspevok Únie na 
EMPIR nepresiahol príspevok 
účastníckych štátov. Vzhľadom na to, že 
inštitucionálne financovanie NMI a DI 
účastníckymi štátmi zodpovedá režijným 
nákladom prideleným na projekty EMPIR 
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a nie je preplácané z príspevkov Únie, 
paušálna sadzba financovania oprávnených 
nepriamych nákladov na NMI a DI by sa 
mala prispôsobiť v porovnaní s paušálnou 
sadzbou stanovenou v nariadení (EÚ) 
č. .../2013 [ktorým sa stanovujú pravidlá 
účasti a šírenia výsledkov v rámci 
programu „Horizont 2020 – Rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020)“]. Táto paušálna sadzba by sa mala 
určiť na základe všetkých nepriamych 
nákladov, ktoré NMI a DI zúčastňujúce sa 
na projektoch EMRP vykázali ako 
oprávnené, ktoré sú stabilné a predstavujú 
spoľahlivý odhad nepriamych nákladov, 
ktoré vzniknú NMI a DI zúčastňujúcim sa 
na projektoch EMPIR. Keďže tieto 
nepriame náklady dosahujú 140 % 
celkových priamych oprávnených nákladov 
NMI a DI, okrem tých na subdodávateľov 
a bezplatných materiálnych príspevkov, 
ktoré sa nepoužili v ich priestoroch, 
paušálna sadzba na financovanie 
nepriamych nákladov NMI a DI by sa mala 
v súlade s nariadením (EÚ) č. .../2013 
znížiť z [20 %] na 5 %. Preto je vhodné pre 
NMI a DI ustanoviť odchýlku od článku 24 
uvedeného nariadenia. Ostatné subjekty 
zúčastňujúce sa na projektoch EMPIR by 
sa mali financovať v súlade s uvedeným 
nariadením.

a nie je preplácané z príspevkov Únie, 
paušálna sadzba financovania oprávnených 
nepriamych nákladov na NMI a DI by sa 
mala prispôsobiť v porovnaní s paušálnou 
sadzbou stanovenou v nariadení (EÚ) 
č. .../2013 [ktorým sa stanovujú pravidlá 
účasti a šírenia výsledkov v rámci 
programu „Horizont 2020 – Rámcový 
program pre výskum a inováciu (2014 –
2020)“]. Táto paušálna sadzba by sa mala 
určiť na základe všetkých nepriamych 
nákladov, ktoré NMI a DI zúčastňujúce sa 
na projektoch EMRP vykázali ako 
oprávnené, ktoré sú stabilné a predstavujú 
spoľahlivý odhad nepriamych nákladov, 
ktoré vzniknú NMI a DI zúčastňujúcim sa 
na projektoch EMPIR. Keďže tieto 
nepriame náklady dosahujú 140 % 
celkových priamych oprávnených nákladov 
NMI a DI, okrem tých na subdodávateľov 
a bezplatných materiálnych príspevkov, 
ktoré sa nepoužili v ich priestoroch, 
paušálna sadzba na financovanie 
nepriamych nákladov NMI a DI by sa mala 
v súlade s nariadením (EÚ) č. .../2013 
znížiť z [25 %] na 5 %. Preto je vhodné pre 
NMI a DI ustanoviť odchýlku od článku 24 
uvedeného nariadenia. Ostatné subjekty 
zúčastňujúce sa na projektoch EMPIR by 
sa mali financovať v súlade s uvedeným 
nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EMPIR bude 300 miliónov 
EUR. Príspevok sa platí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EMPIR je 300 miliónov EUR. 
Príspevok sa platí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie, 
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vyčlenených na relevantné časti 
špecifického programu na realizáciu 
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.

vyčlenených na príslušné časti osobitného 
programu na realizáciu rámcového 
programu Horizont 2020, zriadeného 
rozhodnutím .../2013/EÚ v súlade 
s článkom 58.1 písm. c) bodom vi) 
a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012, a to najmä 
z prostriedkov vyčlenených na tieto úlohy 
a témy: vedúce postavenie v oblasti 
nanotechnológií, progresívnych 
materiálov, biotechnológie a modernej 
výroby a spracovania; zlepšenie zdravia 
a dobrých životných podmienok 
v priebehu celého života; zvýšenie 
potravinovej bezpečnosti, vybudovanie 
udržateľného poľnohospodárstva, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 
prechod na spoľahlivý, udržateľný 
a konkurencieschopný energetický 
systém; vybudovanie európskeho 
dopravného systému, ktorý efektívne 
využíva zdroje, je šetrný k životnému 
prostrediu a bezpečný a ktorého 
prevádzka je plynulá; vybudovanie 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy, 
a udržateľné dodávky surovín.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o doplnenia s cieľom určiť, z ktorej časti rozpočtu programu Horizont 2020 príspevok EÚ 
pochádza – pozri finančný výkaz.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – bod 1.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.5. činnosti zamerané na budovanie 
metrologických kapacít na rôznych 
technických úrovniach s cieľom dosiahnuť 
v účastníckych štátoch vyrovnaný
a integrovaný metrologický systém.

1.5. činnosti zamerané na budovanie 
metrologických kapacít na rôznych 
technických úrovniach s cieľom dosiahnuť 
v účastníckych štátoch vyrovnaný 
a integrovaný metrologický systém 
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a umožniť týmto štátom vyvinutie 
vlastných vedeckých a technických 
kapacít v oblasti metrológie.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Metrológia, veda o meraní, je ústredným prvkom nášho technologicky vyspelého sveta. 
Ústredným cieľom programu EMPIR je poskytovať metrologické riešenia na podporu 
inovácie a konkurencieschopnosti priemyslu, ako aj meracie techniky s cieľom riešiť 
spoločenské problémy, pokiaľ ide o zdravie, životné prostredie a energetiku, a zároveň 
podporovať vypracúvanie a vykonávanie politík. Dôležitým cieľom tohto nariadenia je aj 
vytvorenie integrovaného európskeho systému metrologického výskumu s kritickým 
množstvom zdrojov a s aktívnym zapojením na regionálnej, národnej, európskej aj 
medzinárodnej úrovni. 

Spravodajkyňa víta návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na 
Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum, ktorý spoločne uskutočňujú 
niektoré členské štáty, ako dôležitú súčasť balíka opatrení pre investície do inovácií v rámci 
programu Horizont 2020.

Spravodajkyňa návrh Komisie preskúmala a identifikovala niekoľko otázok technického 
charakteru, ku ktorým predkladá pozmeňujúce návrhy.


