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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.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

on the proposal for a Council regulation on the Bio-Based Industries Joint Undertaking
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0496),

– so zreteľom na článok 187 a článok 188 prvý pododsek Zmluvy o Európskej únii, v súlade 
s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0257/2013),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

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

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020)20 – Horizont 2020 
sa zameriava na dosiahnutie väčšieho 
vplyvu na výskum a inovácie spojením 
finančných prostriedkov rámcového 
programu Horizont 2020 a súkromného 
sektora vo verejno-súkromných 
partnerstvách v kľúčových oblastiach, 

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020)20 – Horizont 
2020, sa zameriava na dosiahnutie 
väčšieho vplyvu na výskum a inovácie 
spojením finančných prostriedkov 
rámcového programu Horizont 2020 
a súkromného sektora vo verejno-
súkromných partnerstvách v kľúčových 
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v ktorých výskum a inovácie môžu prispieť 
k dosiahnutiu cieľov väčšej 
konkurencieschopnosti Únie a pomôcť 
riešiť spoločenské problémy. Účasť Únie 
v týchto partnerstvách môže mať podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES podobu 
finančných príspevkov spoločným 
podnikom zriadeným na základe 
článku 187 zmluvy.

oblastiach, v ktorých výskum a inovácie 
môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov väčšej 
konkurencieschopnosti Únie, nahromadiť 
súkromné investície a pomôcť riešiť 
spoločenské problémy. Tieto partnerstvá 
by mali vychádzať z dlhodobého záväzku 
vrátane vyvážených príspevkov od 
všetkých partnerov, mali by sa zodpovedať 
za plnenie svojich cieľov a mali by 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 malo by ponúkať 
príležitosť na účasť širokému spektru 
zainteresovaných strán činných vo svojich 
osobitných oblastiach. Účasť Únie 
v týchto partnerstvách môže mať podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES podobu 
finančných príspevkov spoločným 
podnikom zriadeným na základe 
článku 187 zmluvy.

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

Or. en

Odôvodnenie

Týmto doplnením sa zdôrazňujú dôležité zásady odsúhlasené počas rokovaní o programe 
Horizont 2020, ktoré sa týkajú spoločných technologických iniciatív a ich očakávaných 
výsledkov. V súlade s odôvodnením rámcového programu č. 40.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V súlade s rozhodnutím Rady 
č. …/2013/EÚ z … 2013, ktorým sa 
zriaďuje osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020) 21, 
môže byť poskytnutá podpora spoločným 
podnikom zriadeným v rámcovom 

(4) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, 
ktorým sa zriaďuje rámcový program 
Horizont 2020, a rozhodnutím Rady 
č. …/2013/EÚ z … 2013, ktorým sa 
zriaďuje osobitný program na vykonávanie 
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programe Horizont 2020 za podmienok 
špecifikovaných v uvedenom rozhodnutí.

programu Horizont 2020 (2014 – 2020)21, 
môže byť poskytnutá podpora spoločným 
podnikom zriadeným v rámcovom 
programe Horizont 2020 za podmienok 
špecifikovaných v uvedenom nariadení 
a rozhodnutí, najmä v článku 25 
rámcového programu.

__________________ __________________
21 Ú. v. ...[OP H2020]. 21 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 25 rámcového programu a so zásadami, 
ktoré sú v ňom stanovené.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) BIC je nezisková organizácia vytvorená 
na účely zastupovania priemyselnej 
skupiny, ktorá podporuje spoločnú 
technologickú iniciatívu v odvetviach 
biopriemyslu. Členovia konzorcia 
zastupujú celý hodnotový reťazec 
biopriemyslu a patria medzi nich veľké 
priemyselné odvetvia, malé a stredné 
podniky (MSP), regionálne klastre, 
európske obchodné združenia a európske 
technologické platformy. Cieľom BIC je 
zaisťovať a podporovať technologický 
a hospodársky rozvoj biopriemyslu 
v Európe. O členstvo sa môžu uchádzať 
všetky zainteresované strany z celého 
hodnotového reťazca využívajúceho 
biologické zdroje. Pokiaľ ide o členstvo, 
uplatňujú sa všeobecné zásady otvorenosti 
a transparentnosti zaisťujúce široké
zapojenie priemyslu.

(7) BIC je nezisková organizácia vytvorená 
na účely zastupovania priemyselnej 
skupiny, ktorá podporuje spoločnú 
technologickú iniciatívu v odvetviach 
biopriemyslu. Členovia konzorcia 
zastupujú celý hodnotový reťazec 
biopriemyslu a patria medzi nich veľké 
priemyselné odvetvia, malé a stredné 
podniky (MSP), regionálne klastre, 
európske obchodné združenia a európske 
technologické platformy. Cieľom BIC je 
zaisťovať a podporovať technologický 
a hospodársky rozvoj biopriemyslu 
v Európe. O členstvo sa môžu uchádzať 
všetky zainteresované strany z celého 
hodnotového reťazca využívajúceho 
biologické zdroje. Pokiaľ ide o členstvo, 
uplatňujú sa všeobecné zásady otvorenosti 
a transparentnosti, stanovené v rámcovom 
programe, ktoré zaisťujú čo najširšie
zapojenie priemyslu a MSP.
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Or. en

Odôvodnenie

Týmto doplnením sa zdôrazňujú dôležité zásady odsúhlasené počas rokovaní o programe 
Horizont 2020, ktoré sa týkajú spoločných technologických iniciatív a ich očakávaných 
výsledkov, najmä pokiaľ ide o článok 25, ale aj článok 14 o rozširovaní účasti a článok 25 
ods. 3 o MSP.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na dosiahnutie maximálneho vplyvu 
by mal spoločný podnik v odvetviach 
biopriemyslu vytvoriť úzke synergie s 
ďalšími programami Únie v oblastiach, ako 
sú vzdelávanie, životné prostredie, 
konkurencieschopnosť a MSP, ako aj s 
fondmi v rámci politiky súdržnosti a 
politiky rozvoja vidieka, ktoré môžu 
konkrétne pomôcť posilniť výskumné a 
inovačné schopnosti na úrovni jednotlivých 
štátov a regiónov v súvislosti so 
stratégiami inteligentnej špecializácie.

(16) V súlade so všeobecnými zásadami 
rámcového programu a na dosiahnutie 
maximálneho vplyvu by mal spoločný 
podnik v odvetviach biopriemyslu vytvoriť 
úzke synergie s ďalšími programami Únie 
v oblastiach, ako sú vzdelávanie, životné 
prostredie, konkurencieschopnosť a MSP, 
ako aj s fondmi v rámci politiky súdržnosti 
a politiky rozvoja vidieka, ktoré môžu 
konkrétne pomôcť posilniť výskumné a 
inovačné schopnosti na úrovni jednotlivých 
štátov a regiónov v súvislosti so 
stratégiami inteligentnej špecializácie.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkami 20 a 21 rámcového programu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme dosiahnutia stanovených 
cieľov by spoločný podnik BBI mal 
poskytovať finančnú podporu
predovšetkým v podobe grantov 

(20) V záujme dosiahnutia stanovených 
cieľov by spoločný podnik BBI mal 
poskytovať príspevok EÚ na akcie 
prostredníctvom otvorených 
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účastníkom určeným na základe 
otvorených a súťažných výziev na
predkladanie návrhov.

a transparentných postupov predovšetkým 
v podobe grantov účastníkom určeným na 
základe otvorených a súťažných výziev

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Navrhovaná odchýlka od 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 2013, ktorým sa 
stanovujú pravidlá účasti a šírenia 
výsledkov v rámci programu Horizont 
2020 – Rámcový program pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020), sa v prípade 
špecifických prevádzkových potrieb zdá 
byť opodstatnená.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by už v tejto etape rád uviedol, že navrhovaná odchýlka sa zdá byť 
opodstatnená. Na dosiahnutie optimálnej úrovne pákového efektu súkromných investícií musí 
BBI obmedziť finančné prostriedky Únie určené na akcie v odvetviach biopriemyslu, ktoré sa 
netýkajú inovácií, len na tieto typy účastníkov: MSP; zariadenia pre stredoškolské a 
vysokoškolské vzdelávanie; neziskové právnické osoby vrátane subjektov, ktoré sa ako 
jednému z hlavných cieľov venujú výskumu alebo technologickému rozvoju; JRC; 
medzinárodné európske záujmové organizácie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Spoločný podnik BBI by mal 
fungovať transparentne, pričom by mal 
poskytovať všetky predmetné dostupné 
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informácie náležitým orgánom a rovnako 
by mal aj propagovať svoje činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) prispievať k vykonávaniu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../2013 z ... 2013, ktorým sa zriaďuje 
rámcový program Horizont 2020, a najmä 
časti ... rozhodnutia Rady č. .../2013/EÚ z 
... 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020.

(a) prispievať k vykonávaniu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../2013 z ... 2013, ktorým sa zriaďuje 
rámcový program Horizont 2020, a najmä 
venovať sa prioritám v oblasti výskumu 
a inovácií stanoveným v časti II.1 a III.2
rozhodnutia Rady č. .../2013/EÚ z ... 2013, 
ktorým sa zriaďuje osobitný program na 
vykonávanie programu Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Týmito doplneniami sa jasnejšie vyjadrí, že spoločná technologická iniciatíva má sledovať 
ciele v oblasti výskumu a inovácií stanovené v programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO do 
spoločného podniku BBI na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je vo výške 1 000 miliónov EUR. 
Príspevok sa vypláca z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
vyčlenených pre osobitný program 
Horizont 2020, ktorým sa vykonáva 

1. Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO do 
spoločného podniku BBI na pokrytie 
administratívnych a prevádzkových 
nákladov je 1 000 miliónov EUR. 
Príspevok sa vypláca z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
vyčlenených pre rámcový program 
Horizont 2020, a najmä z rozpočtových 
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rámcový program Horizont 2020, v súlade 
s príslušnými ustanoveniami článku 58 
ods. 1 písm. c) bodu (iv) a článkami 60 
a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
pre orgány uvedené v článku 209 
uvedeného nariadenia.

prostriedkov vyčlenených na osobitné 
ciele „Vedúce postavenie v rámci 
podporných a priemyselných technológií“ 
a „Potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský a 
námorný výskum a výskum v oblasti 
vnútrozemských vôd a biohospodárstvo“, 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
článku 58 ods. 1 písm. c) bodu (iv) 
a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 pre orgány uvedené 
v článku 209 uvedeného nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmito doplneniami sa lepšie ozrejmí, odkiaľ presne pochádzajú rozpočtové prostriedky, 
pozri finančný výkaz. 

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Iní členovia spoločného podniku BBI 
ako Únia každoročne do 31. januára 
oznamujú správnej rade spoločného 
podniku BBI hodnotu príspevkov 
uvedených v odseku 2, ktoré uhradili za 
jednotlivé predchádzajúce rozpočtové 
roky.

3. Iní členovia spoločného podniku BBI 
ako Únia každoročne do 31. januára 
oznamujú správnej rade spoločného 
podniku BBI hodnotu príspevkov 
uvedených v odseku 2, ktoré uhradili za 
jednotlivé predchádzajúce rozpočtové 
roky. Skupina zástupcov štátov je takisto 
včas informovaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – bod 4 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) postavenie príslušných národných alebo
regionálnych programov výskumu 
a inovácií, určenie možných oblastí 
spolupráce vrátane zavedenia príslušných 
technológií;

(a) postavenie príslušných národných alebo 
regionálnych programov výskumu 
a inovácií, určenie možných oblastí 
spolupráce vrátane zavedenia príslušných 
technológií s cieľom umožniť synergie 
a vyhnúť sa prekrývaniu;

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh Komisie na nariadenie Rady o spoločnom podniku v odvetviach 
biopriemyslu ako dôležitú súčasť balíka opatrení pre investície do inovácií v rámci programu 
Horizont 2020. Tento spoločný podnik vychádza zo skúseností z minulých rokov, kedy EÚ 
financovala celý rad projektov, ktoré prispievajú k pokroku v odvetviach biopriemyslu. 
Nadnárodná a komplexná povaha tejto rozsiahlej výskumnej a inovačnej výzvy si vyžaduje 
zoskupenie doplňujúcich poznatkov a finančných prostriedkov z jednotlivých odvetví 
a štátov. Navrhovaná spoločná technologická iniciatíva umožní požadovanú koordináciu 
programu a zdrojov.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré majú skôr horizontálny charakter, spravodajca 
zastáva názor, že vykonávanie programu Horizont 2020 prostredníctvom PPP na základe 
článku 187 by malo byť otvorené, účinné a efektívne a malo by ponúkať príležitosť na účasť 
širokému spektru zainteresovaných strán činných vo svojich osobitných oblastiach. 
Spravodajca preto zdôraznil, že je dôležité dodržiavať zásady odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, ktoré sa týkajú spoločných technologických PPP a ich 
očakávaných výsledkov. Osobitne dôležité je to z hľadiska otvorenosti a transparentnosti.

BBI ako vykonávacie opatrenie programu Horizont 2020 musí byť samozrejme v súlade 
s prioritami programu Horizont 2020 v oblasti výskumu a inovácií, stanovenými v časti 
Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií a Potravinová 
bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský a námorný výskum a výskum 
v oblasti vnútrozemských vôd a výzvy biohospodárstva. Spravodajca prostredníctvom 
pozmeňujúcich návrhov poukázal na toto priame prepojenie. 

Na záver by spravodajca rád uviedol, že tento spoločný podnik sa bude realizovať v súlade 
s pravidlami účasti na programe Horizont 2020 s jednou výnimkou – na dosiahnutie 
optimálnej úrovne pákového efektu súkromných investícií musí BBI obmedziť finančné 
prostriedky Únie určené na akcie v odvetviach biopriemyslu, ktoré sa netýkajú inovácií, len 
na tieto typy účastníkov: MSP; zariadenia pre stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie; 
neziskové právnické osoby vrátane subjektov, ktoré sa ako jednému z hlavných cieľov venujú 
výskumu alebo technologickému rozvoju; JRC; medzinárodné európske záujmové 
organizácie. Bez snahy o prejudikovanie formálneho postupu týkajúceho sa delegovaných 
aktov by spravodajca už v tejto etape rád uviedol, že uvedená odchýlka sa zdá byť 
opodstatnená.


