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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
*** II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
*** III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty (např. „ABCD“). Nahrazení se 
vyznačují tak, že nový text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se 
vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o společném podniku v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0496),

– s ohledem na článek 187 a čl. 188 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7–0257/2013),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
regionální rozvoj (A7–0000/2013),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

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

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013
o zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020) se snaží dosáhnout většího dopadu 
na výzkum a inovace spojením rámcového 
programu Horizont 2020 s finančními 
prostředky soukromého sektoru v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 

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

sektoru v klíčových oblastech, kde by 
výzkum a inovace mohly přispět k širším 
cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti, zajistit pákový 
efekt na soukromé investice a napomoci 
řešení společenských problémů. Tato 
partnerství by měla být založena na 
dlouhodobých závazcích , včetně 
vyváženého přínosu všech partnerů, měla 
by odpovídat za dosažení svých cílů a být
v souladu se strategickými cíli Unie
v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací. 
Řízení a fungování těchto partnerství by 
mělo být otevřené, transparentní, účinné
a účelné a mělo by umožňovat zapojení 
široké škály zainteresovaných subjektů 
činných v jejich konkrétních oblastech.
Účast Unie v těchto partnerstvích může mít 
podobu finančních příspěvků pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy podle rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
20 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020]

20 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020]

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty během vyjednávání 
rámcového programu Horizont 2020, týkající se společných technologických iniciativ. 
Uvedení do souladu s40. bodem odůvodnění rámcového programu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s rozhodnutím Rady 
č. …/2013/EU ze dne ... 2013 zavádějícím 
zvláštní program, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 (2014–
2020)21, lze společným podnikům 
zřízeným v rámcovém programu Horizont 

(4) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 ze dne 
...2013 o zřízení Horizontu 2020 a 
s rozhodnutím Rady č. .../2013/EU ze dne 
...2013 zavádějícím zvláštní program, 
kterým se provádí rámcový program 
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2020 poskytnout podporu za podmínek 
uvedených v tomto rozhodnutí.

Horizont 2020 (2014–2020)21, lze 
společným podnikům zřízeným
v rámcovém programu Horizont 2020 
poskytnout podporu za podmínek 
uvedených v tomto nařízení a rozhodnutí, 
zejména podle článku 25 rámcového 
programu.

__________________ __________________
21 Úř. věst. … [zvláštní program
k provedení Horizontu 2020].

21 Úř. věst. … [zvláštní program
k provedení Horizontu 2020].

Or. en

Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz nejen na zvláštní program, ale také na rámcový program, aby bylo 
možno dokázat soulad s článkem 25 rámcového programu a zásadami v něm stanovenými.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) BIC je nezisková organizace, která byla 
vytvořena k tomu, aby zastupovala 
průmyslovou skupinu podporující 
společnou technologickou iniciativu
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích. Její členská základna 
pokrývá celý biotechnologický hodnotový 
řetězec a skládá se z velkých 
průmyslových odvětví, malých a středních 
podniků (MSP), regionálních seskupení, 
evropských obchodních sdružení, a dále 
evropských technologických platforem. 
Cílem BIC je zajistit a podporovat 
technologický a hospodářský rozvoj 
průmyslu založeného na biotechnologiích
v Evropě. O členství mohou požádat 
všechny zúčastněné subjekty podél 
biotechnologického hodnotového řetězce 
se zájmem o účast v této organizaci. BIC 
uplatňuje obecné zásady otevřenosti
a transparentnosti členství, a tak zajišťuje 
široké zapojení odvětví.

(7) BIC je nezisková organizace, která byla 
vytvořena k tomu, aby zastupovala 
průmyslovou skupinu podporující 
společnou technologickou iniciativu
v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích. Její členská základna 
pokrývá celý biotechnologický hodnotový 
řetězec a skládá se z velkých 
průmyslových odvětví, malých a středních 
podniků (MSP), regionálních seskupení, 
evropských obchodních sdružení, a dále 
evropských technologických platforem. 
Cílem BIC je zajistit a podporovat 
technologický a hospodářský rozvoj 
průmyslu založeného na biotechnologiích
v Evropě. O členství mohou požádat 
všechny zúčastněné subjekty podél 
biotechnologického hodnotového řetězce 
se zájmem o účast v této organizaci. BIC 
uplatňuje obecné zásady otevřenosti
a transparentnosti členství, jak jsou 
zakotveny v rámcovém programu, a tak 
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zajišťuje co nejširší zapojení odvětví
a malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty během vyjednávání 
rámcového programu Horizont 2020, pokud jde o společné technologické iniciativy a jejich 
přínos, zejména s ohledem na článek 25, ale také článek 14 o širším zapojení a čl. 25 odst. 3
o malých a středních podnicích.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn maximální dopad, 
měl by společný podnik BBI rozvinout 
úzkou součinnost s jinými programy EU
v oblastech, jako je vzdělávání, životní 
prostředí, konkurenceschopnost a malé
a střední podniky, dále s fondy politiky 
soudržnosti a politiky rozvoje venkova, což 
může konkrétně přispět k posílení 
vnitrostátního a regionálního výzkumného
a inovačního potenciálu v rámci strategií 
inteligentní specializace.

(16) V souladu s obecnými zásadami 
rámcového programu a s cílem zajistit
maximální dopad, by měl společný podnik 
BBI rozvinout úzkou součinnost s jinými 
programy EU v oblastech, jako je 
vzdělávání, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a malé a střední 
podniky, dále s fondy politiky soudržnosti
a politiky rozvoje venkova, což může 
konkrétně přispět k posílení vnitrostátního
a regionálního výzkumného a inovačního 
potenciálu v rámci strategií inteligentní 
specializace.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s články 20 a 21 rámcového programu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo možno dosáhnout jeho cílů, 
měl by společný podnik BBI poskytovat 
finanční podporu zejména ve formě grantů 

(20) Aby bylo možno dosáhnout jeho cílů, 
měl by společný podnik BBI poskytovat 
příspěvek EU na činnosti prostřednictvím 
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účastníkům vybraných v otevřených
a konkurenčních výzvách pro předkládání 
návrhů.

otevřených a transparentních postupů
zejména ve formě grantů účastníkům 
vybraných v otevřených a konkurenčních 
výzvách.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Plánovaná odchylka od nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. .../2013, kterým se stanoví pravidla pro 
účast a šíření výsledků „Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum
a inovace (2014–2020), se zdá 
odůvodněná vzhledem ke specifickým 
provozním potřebám.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj by již v tomto okamžiku chtěl sdělit, že se plánovaná odchylka zdá být přípustná. 
Pro optimální úroveň pákového efektu na soukromé investice omezí společný podnik BBI 
financování z prostředků Unie pro činnosti v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích, kromě inovačních činností, na následující účastníky: malé a střední 
podniky, instituce vyššího a středního vzdělávání, neziskové právnické osoby, včetně těch, 
mezi jejichž hlavní cíle patří výzkum nebo technologický rozvoj, společné výzkumné středisko, 
mezinárodní organizace evropského zájmu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Společný podnik BBI byl měl 
fungovat transparentním způsobem
a poskytovat veškeré důležité dostupné 
informace orgánům příslušným pro 
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iniciativu a stejně tak propagovat své 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... 
/2013 ze dne … 2013 o zřízení rámcového 
programu Horizont 2020, a zejména části
... rozhodnutí Rady č. ... /2013 EU ze dne 
... 2013 o zřízení zvláštního programu 
Horizont 2020.

a) přispívat k provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
.../2013 ze dne ...2013 o zřízení rámcového 
programu Horizont 2020, a zejména se 
zabývat prioritami v oblasti výzkumu
a inovací, jak je stanoví části II.1 a III.2 
rozhodnutí Rady č. .../2013 o zřízení 
zvláštního programu Horizont 2020. .

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto doplnění srozumitelněji vyjádřit, že se společná technologická iniciativa musí 
řídit cíli pro výzkum a inovace stanovenými v rámcovém programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků ESVO do společného podniku 
BBI na pokrytí správních a provozních 
nákladů činí 1 miliardu EUR. Příspěvek je 
hrazen z rozpočtových prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených na 
zvláštní program k provedení rámcového 
programu Horizont 2020 v souladu
s příslušnými ustanoveními čl. 58 odst. 1 
písm. c) bodem iv) a článků 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 

1. Maximální příspěvek Unie, včetně 
příspěvků ESVO do společného podniku 
BBI na pokrytí správních a provozních 
nákladů činí 1 miliardu EUR. Příspěvek je 
hrazen z rozpočtových prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených na 
zvláštní program k provedení rámcového 
programu Horizont 2020, a zejména
z prostředků přidělených na specifické cíle 
„Vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích”
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subjekty uvedené v článku 209 uvedeného 
nařízení.

a „Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství a lesní hospodářství, mořský
a námořní výzkum a výzkum 
vnitrozemských vod a biohospodářství”
v souladu s příslušnými ustanoveními čl. 
58 odst. 1 písm. c) bodem iv) a článků 60
a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
pro subjekty uvedené v článku 209 
uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto doplnění je srozumitelněji vyjádřit, odkud pocházejí prostředky, viz finanční 
výkaz.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členové společného podniku BBI jiní 
než Unie oznámí každý rok do 31. ledna 
správní radě společného podniku BBI 
hodnotu příspěvků uvedených v odstavci 2, 
které byly poskytnuty v každém
z předchozích rozpočtových let.

3. Členové společného podniku BBI jiní 
než Unie oznámí každý rok do 31. ledna 
správní radě společného podniku BBI
hodnotu příspěvků uvedených v odstavci 2, 
které byly poskytnuty v každém
z předchozích rozpočtových let. Informace 
se včas sdělí i skupině zástupců států.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 11 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stavu příslušných vnitrostátních
a regionálních programů výzkumu
a inovací a určení potenciálních oblastí 
spolupráce, včetně zavádění příslušných 
technologií,

a) stavu příslušných vnitrostátních
a regionálních programů výzkumu
a inovací a určení potenciálních oblastí 
spolupráce, včetně zavádění příslušných 
technologií, aby byla umožněna 
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součinnost a zabránilo se překrývání 
činností;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh nařízení Rady o společném podniku v oblasti průmyslu založeného na 
biotechnologiích, který předložila Komise, jako významnou součást balíčku investic do 
inovací v rámci programu Horizont 2020. Společný podnik staví na zkušenostech
z posledních let, kdy EU financovala široké spektrum projektů přispívajících k rozvoji 
průmyslu založeného na biotechnologiích. Nadnárodní a komplexní povaha tohoto 
významného úkolu v oblasti výzkumu a inovací vyžaduje sdílení doplňujících se znalostních
a finančních zdrojů bez ohledu na hranice odvětví či států. Navrhovaná společná 
technologická iniciativa umožní požadovanou koordinaci agendy a zdrojů.

Pokud jde o pozměňovací návrhy spíše horizontální povahy, zpravodaj je toho názoru, že 
provádění rámcového programu Horizont 2020 prostřednictvím partnerství veřejného
a soukromého sektoru založených na článku 187 by mělo být otevřené, transparentní, účinné
a účelné a mělo by umožňovat zapojení široké škály zainteresovaných subjektů činných
v jejich konkrétních oblastech. Zpravodaj proto zdůraznil význam dodržování zásad 
schválených během vyjednávání o rámcovém programu Horizont 2020, pokud jde
o partnerství veřejného a soukromého sektoru a jejich přínos. Obzvlášť důležité je to pro 
otevřenost a transparentnost.

BBI jako prováděcí opatření rámcového programu Horizont 2020 samozřejmě musí být
v souladu s jeho prioritami v oblasti výzkumu a inovací, jak je stanoveno v částech „Vedoucí 
postavení v základních a průmyslových technologiích“ a „Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství a lesní hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod
a biohospodářství“. Zpravodaj prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů poukázal na tuto 
přímou souvislost. 

Zpravodaj by také chtěl poznamenat, že tento společný podnik bude prováděn v souladu
s pravidly pro účast rámcového programu Horizont 2020 s jednou odchylkou: pro optimální 
úroveň pákového efektu na soukromé investice omezí společný podnik BBI financování
z prostředků Unie pro činnosti v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, s výjimkou 
inovačních činností, na následující účastníky: malé a střední podniky, instituce vyššího
a středního vzdělávání, neziskové právnické osoby, včetně těch, mezi jejichž hlavní cíle patří 
výzkum nebo technologický rozvoj, společné výzkumné středisko, mezinárodní organizace 
evropského zájmu. Zpravodaj, aniž by chtěl předbíhat formální postup o aktech v přenesené 
pravomoci, by chtěl již v této fázi prohlásit, že tato odchylka se zdá být přípustná.


