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***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. 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, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného 
podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového 
provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence společného podniku do roku 2024
COM(2013)0503 – C7–0038/2013 – 2013/0237(COD)

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0503),

– s ohledem na články 187 a 188 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0254/2013),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch (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 -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Cílem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/201313a

(Horizont 2020) je dosáhnout většího 
dopadu na výzkum a inovace 
zkombinováním financování v rámci 
programu Horizont 2020 a finančních 
prostředků soukromého sektoru
v partnerstvích veřejného a soukromého 
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sektoru v klíčových oblastech, kde mohou 
výzkum a inovace přispět k širším cílům 
Unie v oblasti konkurenceschopnosti, 
využít pákového efektu soukromých 
investic a pomoci řešit společenské výzvy. 
Partnerství by se měla opírat
o dlouhodobý závazek, včetně vyváženého 
příspěvku všech partnerů, měla by nést 
odpovědnost za dosažení svých cílů a měla 
by být v souladu se strategickými cíli Unie
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Řízení a fungování těchto partnerství by 
mělo být otevřené, transparentní, účinné
a účelné a 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.
___________________
13a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. …/20131 ze dne … 2013
o zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020) a zrušení rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L …).

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty při jednáních o programu 
Horizont 2020 ve věci partnerství veřejného a soukromého sektoru a jejich požadovaných 
výsledků. V souladu se 40. bodem odůvodnění rámcového programu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V souladu s programem Horizont 
2020 a rozhodnutím Rady (EU) 
č. …/201313b (dále jen „zvláštní program
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k provedení Horizontu 2020“) lze podporu 
poskytovat společným podnikům zřízeným
v rámci programu Horizont 2020 za 
podmínek specifikovaných v programu 
Horizont 2020 a ve zvláštním programu
k provedení Horizontu 2020, zejména
v souladu s článkem 25 programu 
Horizont 2020 a při plném dodržování 
obecných zásad stanovených v programu 
Horizont 2020, zvláště pak zásad 
otevřeného přístupu a rovnosti žen
a mužů.
___________________
13b Rozhodnutí Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013 o zřízení zvláštního 
programu k provedení Horizontu 2020 
(2014–2020) (Úř. věst. L…).

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zařazen odkaz na rámcový a zvláštní program, což je důležité pro doložení souladu
s článkem 25 rámcového programu a v něm uvedenými zásadami.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Projekt výzkumu a vývoje uspořádání 
letového provozu jednotného evropského 
nebe (dále jen „projekt SESAR“) má za cíl 
modernizovat uspořádání letového provozu 
(ATM, dále jen „ULP“) v Evropě
a představuje technologický pilíř 
jednotného evropského nebe. Jeho cílem je 
zajistit v Unii do roku 2030 vysoce 
výkonnou infrastrukturu pro řízení 
letového provozu, která umožní bezpečný 
vývoj letecké dopravy šetrné k životnímu 
prostředí.

(1) Projekt výzkumu a vývoje uspořádání 
letového provozu jednotného evropského 
nebe (dále jen „projekt SESAR“) má za cíl 
modernizovat uspořádání letového provozu 
(ATM, dále jen „ULP“) v Evropě
a představuje technologický pilíř 
jednotného evropského nebe. Jeho cílem je 
zajistit v Unii do roku 2030 vysoce 
výkonnou infrastrukturu pro řízení 
letového provozu, která umožní bezpečný 
vývoj letecké dopravy šetrné k životnímu 
prostředí a energeticky účinné. Projekt má 
také integrovat řízení rychlosti letadel
z důvodů energetické účinnosti a snížit tak 
dopad letecké dopravy na změnu klimatu.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společný podnik splňuje kritéria pro 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru stanovená v rozhodnutí Rady (EU) 
č. .../2013 ze dne ... 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 (2014–2020)16 (dále jen 
„zvláštní program k provedení Horizontu 
2020“).

(7) Podle nařízení (EU) č. …/2013 by 
mělo provádění programu Horizont 2020 
probíhat prostřednictvím společných 
podniků pouze v případech, že by jiné 
formy partnerství neplnily cíle nebo 
negenerovaly potřebný pákový efekt. 
Tento společný podnik splňuje podmínky
a kritéria pro partnerství veřejného
a soukromého sektoru stanovená zejména
v článku 25 programu Horizont 2020.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členství členů společného podniku, 
kteří nepřispívají k činnostem 
financovaným z finančního rámce Unie na 
období 2014–2020, by mělo být ukončeno
k 31. prosinci 2016.

(10) Členství členů společného podniku, 
kteří nepřispívají k činnostem 
financovaným z finančního rámce Unie na 
období 2014–2020, by mělo být ukončeno
k 31. prosinci 2016. Měla by být vyhlášena 
otevřená výzva k přijímání nových členů 
pro činnosti, které mají být prováděny ve 
finančním rámci Unie na období 2014–
2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Společný podnik by měl být i nadále 
otevřeným subjektem a měl by podporovat 
co nejširší účast a zastoupení 
zainteresovaných subjektů ze všech 
členských států, včetně malých
a středních podniků, a to na základě 
přistoupení nových členů nebo jiných 
forem účasti. Účast by navíc měla zajistit 
náležitou rovnováhu mezi uživateli 
vzdušného prostoru, poskytovateli 
letových navigačních služeb, letišti, 
vojenskými silami, odbornými pracovníky
a výrobci a nabízet příležitosti malým
a středním podnikům, akademické obci
a výzkumným organizacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Program Horizont 2020 zajistí 
účinné prosazování rovnosti žen a mužů
a genderový rozměr v obsahu výzkumu
a inovací. Zvláštní pozornost bude 
věnována zajištění rovného zastoupení 
žen a mužů, v závislosti na konkrétní 
situaci, v hodnotících panelech a 
v orgánech, jako jsou např. poradní 
skupiny a odborné skupiny. Genderový 
rozměr bude odpovídajícím způsobem 
začleněn do obsahu výzkumu a inovací ve 
strategiích, programech a projektech
a dodržován ve všech fázích výzkumného 
cyklu.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 219/2007
Čl. 1 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
1. S cílem řídit činnosti vývojové fáze 
projektu modernizace uspořádání letového 
provozu v Evropě (dále jen „projekt
SESAR“) a posílit bezpečnost se zřizuje 
společný podnik pod názvem „společný 
podnik SESAR“ (dále jen „společný 
podnik“).

„1. S cílem přispět k provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. …/2013* (Horizont 2020), konkrétně
k okruhu „Inteligentní, ekologická
a integrovaná doprava“, a s cílem řídit 
činnosti vývojové fáze projektu 
modernizace uspořádání letového provozu
v Evropě a posílit bezpečnost se zřizuje 
společný podnik SESAR (dále jen 
„společný podnik“).
___________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 2013 o zřízení 
Horizontu 2020 – rámcového programu 
pro výzkum a inovace (2014–2020)
a zrušení rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. 
věst. L…).“

Or. en

Odůvodnění

Doplnění s cílem výslovněji vyjádřit, že společný podnik SESAR se musí řídit cíli v oblasti 
výzkumu a inovací stanovenými v programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 219/2007
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů 
EUR21 (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020).

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů 
EUR21 (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020, konkrétně
v rámci okruhu „Inteligentní, ekologická
a integrovaná doprava“ v pilíři III –
Společenské výzvy.

__________________ __________________
21 Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

21 Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 219/2007
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7
Hodnocení

Každé tři roky od zahájení činnosti 
společného podniku a šest měsíců po 
likvidaci společného podniku Komise 
vyhodnotí provádění tohoto nařízení, 
výsledky dosažené společným podnikem
a jeho pracovní metody, jakož i celkovou 
finanční situaci společného podniku. 
Komise předloží výsledky těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Každé tři roky od zahájení činnosti 
společného podniku a šest měsíců po 
likvidaci společného podniku Komise 
vyhodnotí provádění tohoto nařízení, 
výsledky dosažené společným podnikem, 
přičemž se zaměří zejména na dopad
a účinnost těchto konkrétních výsledků 
dosažených za dané období, v souladu
s hlavním plánem ATM. Komise předloží 
výsledky těchto hodnocení Evropskému 
parlamentu a Radě. Hodnocení se 
vztahují také na pracovní metody, jakož
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i celkovou finanční situaci společného 
podniku. Komise předloží výsledky těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členství ve společném podniku zanikne
k 31. prosinci 2016 těm členům společného 
podniku, kteří od 1. ledna 2014 
nepřispívají formou věcného plnění ani
v hotovosti na náklady pracovního 
programu společného podniku spojené
s finančním rámcem Unie na období 2014–
2020.

Členství ve společném podniku zanikne
k 31. prosinci 2016 těm členům společného 
podniku, kteří od 1. ledna 2014 
nepřispívají formou věcného plnění ani
v hotovosti na náklady pracovního 
programu společného podniku spojené
s finančním rámcem Unie na období 2014–
2020. Měla by být vyhlášena otevřená 
výzva pro činnosti, které mají být 
prováděny ve finančním rámci Unie na 
období 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1a. Složení a předsednictví správní rady 
je v souladu s článkem 16 programu 
Horizont 2020 a zajišťuje rovné 
zastoupení žen a mužů.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

2. Článek 6 se nahrazuje tímto:

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 2 
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové společného podniku nebo
správní rady a zaměstnanci společného 
podniku se nesmějí podílet na procesu 
přípravy, hodnocení nebo udělování 
finanční podpory společného podniku, 
zejména v návaznosti na zadávací řízení 
nebo výzvy k podávání návrhů, pokud 
vlastní nebo zastupují subjekty, které jsou 
potenciálními uchazeči nebo žadateli, nebo 
pokud s těmito subjekty mají uzavřeny 
dohody.“

1. Na návrh výkonného ředitele přijme 
správní rada pravidla pro předcházení 
střetům zájmů a jejich řízení.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 
přinejmenším:
a) stanoví členům správní rady, 
výkonnému řediteli, členům společného 
podniku a zaměstnancům společného 
podniku povinnost učinit prohlášení
o závazcích a prohlášení o neexistenci 
nebo existenci jakýchkoli zájmů, které by 
mohly ovlivňovat jejich nezávislost;
b) vyžadují, aby prohlášení uvedená
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v písm. a) byla přesná a úplná, aby byla 
vyhotovena písemně při nástupu 
dotyčných osob do funkce a při změně 
jejich osobní situace a aby byla 
uveřejněna;
c) obsahují jasná a objektivní kritéria pro 
posuzování prohlášení učiněných podle 
ustanovení písm. a), zajišťují soudržné 
uplatňování těchto kritérií a stanoví 
požadavek, aby každé takové prohlášení, 
pakliže by v souvislosti s ním byly 
vyjádřeny jakékoliv obavy, bylo ověřeno;
d) obsahují postup pro zajištění toho, aby 
se žádné osoby se zájmem, který by mohl 
ovlivňovat jejich nezávislost ve vztahu
k bodu programu zasedání, nepodílely na 
přípravě, hodnocení nebo zadávacích 
řízeních u výběrových řízení na veřejné 
zakázky, pokud vlastní nebo zastupují 
subjekty, které jsou potenciálními uchazeči 
výběrových řízení na veřejné zakázky, 

nebo pokud s těmito subjekty mají 
uzavřeny dohody o partnerství, nebo 
pokud byl zjištěn jiný potenciální střet 
zájmů;
e) obsahují jasně vymezenou a soudržnou 
politiku a postupy pro řešení případů 
porušení těchto pravidel včetně účinných, 
přiměřených a odrazujících pokut;
f) stanoví vhodné povinné školení
v oblasti střetu zájmů pro výkonného 
ředitele, všechny zaměstnance společného 
podniku a členy správní rady;
g) řeší otázky spojené se situací, která 
nastane poté, co určitá osoba ukončí svou 
práci ve společném podniku.“

Or. en

Odůvodnění

Nové znění se opírá o text již přijatý ve výboru ITRE pro agenturu pro GNSS a snaží se zavést 
důkladnou politiku pro střety zájmů, která vyžaduje, aby strany hlásily neexistenci nebo 
existenci takových střetů zájmů, a definuje postup pro řešení střetů zájmů, protože příliš často 
jsou vydávána prohlášení o zájmech, podle nichž však není dále postupováno.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný 
zaměstnanec společného podniku podle 
čl. 2 bodu a) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí po otevřeném
a transparentním výběrovém řízení.

Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný 
zaměstnanec společného podniku podle 
čl. 2 bodu a) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí v souladu s článkem 
16 programu Horizont 2020 a po 
otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Společný podnik zajistí rovné 
zastoupení žen a mužů v zakázkách
a grantových dohodách v souladu
s článkem 16 programu Horizont 2020.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise na prodloužení existence společného podniku SESAR do 
roku 2024 jako důležitou součást balíčku investic do inovací v rámci programu Horizont 
2020. Tento společný podnik bude nadále uplatňovat koordinovaný přístup v oblasti výzkumu
a inovací uspořádání letového provozu (ATM) v kontextu jednotného evropského nebe (SES).

Pokud jde o pozměňovací návrh k článku 6, zpravodajka je přesvědčena, že společný podnik 
SESAR musí mít přísnou politiku pro střety zájmů, která bude vyžadovat, aby strany hlásily 
neexistenci nebo existenci střetů zájmů, a definovat postup pro řešení takových střetů zájmů, 
protože příliš často jsou vydávána prohlášení o zájmech, podle nichž však není dále 
postupováno.

Pokud jde o spíše horizontální pozměňovací návrhy, zpravodajka zastává názor, že provádění 
programu Horizont 2020 prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru podle 
článku 187 by mělo probíhat pouze v případech, že by jiné formy partnerství neplnily cíle 
nebo negenerovaly potřebný pákový efekt. Řízení a fungování by mělo být otevřené, 
transparentní, účinné a účelné a mělo by široké škále zainteresovaných subjektů poskytovat 
příležitost k činnosti v jejich konkrétních oblastech. Zpravodajka proto zdůraznila význam 
dodržování zásad, které byly dohodnuty při jednáních o programu Horizont 2020 ve věci 
partnerství veřejného a soukromého sektoru a jejich požadovaných výsledků. To je důležité
v souvislosti s otevřeností, transparentností, otevřeným přístupem, a zejména rovností žen
a mužů, v souvislosti s níž zpravodajka předkládá pozměňovací návrhy, které mají zajistit 
účinnost ustanovení o rovnosti žen a mužů podle článku 15 nařízení o programu Horizont 
2020.

Je zřejmé, že jakožto prováděcí opatření programu Horizont 2020 musí být projekt SESAR
v souladu s výzkumnými a inovačními prioritami programu Horizont 2020, které stanoví 
okruh „Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“. Zpravodajka předkládá příslušné 
pozměňovací návrhy.

V neposlední řadě by zpravodajka chtěla zmínit, že tento společný podnik bude realizován
v souladu s pravidly pro účast v programu Horizont 2020, a to bez výjimek; postup udělování 
absolutoria se nadále opírá o článek 208 finančního nařízení a rozpočet je přizpůsoben 
výsledku VFR pro program Horizont 2020.


