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PR_NLE-CN_art55am

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

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení 
spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej 
prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania spoločného podniku do roku 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0503),

– so zreteľom na články 187 a 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0254/2013),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre dopravu a cestovný ruch (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 -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Cieľom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../201313a

(Horizont 2020) je dosiahnuť väčší vplyv 
na výskum a inováciu, a to spojením 
finančných prostriedkov programu 
Horizont 2020 a súkromných finančných 
prostriedkov v rámci verejno-súkromných 
partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde 
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výskum a inovácia môžu prispieť k širším 
cieľom Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti, dosiahnuť 
pákový efekt v oblasti investícií 
zo súkromných zdrojov a pomôcť pri 
riešení spoločenských výziev. Tieto 
partnerstvá by sa mali zakladať na 
dlhodobom záväzku zahŕňajúcom 
vyvážený príspevok všetkých partnerov, 
mali by zodpovedať za dosahovanie 
svojich cieľov a byť v súlade so 
strategickými cieľmi Únie v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie 
a fungovanie týchto partnerstiev by malo 
byť otvorené, transparentné, účinné 
a efektívne a malo by umožňovať 
zapojenie širokého spektra zúčastnených 
strán pôsobiacich v konkrétnych 
oblastiach týchto partnerstiev. Účasť Únie 
na týchto partnerstvách môže mať podobu 
finančných príspevkov do spoločných 
podnikov zriadených na základe článku 
187 zmluvy podľa rozhodnutia 
č. 1982/2006/ES.
___________________
13a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. .../20131 z ... 2013, ktorým sa 
zriaďuje rámcový program pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 a 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L ...).

Or. en

Odôvodnenie

Doplnením týchto ustanovení sa zdôrazňujú dôležité zásady, ktoré boli dohodnuté počas 
rokovaní o programe Horizont 2020 týkajúcich sa verejno-súkromných partnerstiev 
a výsledkov, ktoré by mali priniesť. V súlade s odôvodnením 40 rámcového programu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) V súlade s programom Horizont 
2020 a rozhodnutím Rady (EÚ) č. .../2013 
(ďalej len „špecifický program Horizont 
2020“) sa môže podpora spoločným 
podnikom zriadeným v rámci programu 
Horizont 2020 poskytovať za podmienok 
vymedzených v programe Horizont 2020 
a v špecifickom programe Horizont 2020, 
a to najmä v súlade s článkom 25 
programu Horizont 2020 a pri úplnom 
rešpektovaní všeobecných zásad 
stanovených v programe Horizont 2020 
a predovšetkým zásad otvoreného prístupu 
a rodovej rovnosti.
___________________
13b Rozhodnutie Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 
2013, ktorým sa zriaďuje špecifický 
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020 (2014 – 2020) (Ú. v. EÚ 
L...)

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa uviesť zmienka o rámcovom a špecifickom programe, ktorá je dôležitá na to, aby 
sa preukázal súlad s článkom 25 rámcového programu a zásadami, ktoré sú v ňom uvedené.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Projekt výskumu a vývoja manažmentu 
letovej prevádzky jednotného európskeho 
neba (ďalej len „projekt SESAR“) má za 
cieľ modernizovať manažment letovej 
prevádzky (ďalej len „ATM“) v Európe 
a predstavuje technologický pilier 
jednotného európskeho neba. Jeho cieľom 
do roku 2030 je poskytovať Únii

(1) Projekt výskumu a vývoja manažmentu 
letovej prevádzky jednotného európskeho 
neba (ďalej len „projekt SESAR“) má za 
cieľ modernizovať manažment letovej 
prevádzky (ďalej len „ATM“) v Európe 
a predstavuje technologický pilier 
jednotného európskeho neba. Jeho cieľom 
je poskytovať Únii do roku 2030 
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vysokovýkonnú infraštruktúru riadenia 
letovej prevádzky, ktorá umožní bezpečný 
a environmentálne prijateľný rozvoj 
leteckej dopravy.

vysokovýkonnú infraštruktúru riadenia 
letovej prevádzky, ktorá umožní bezpečný,
environmentálne prijateľný a energeticky 
účinný rozvoj leteckej dopravy. Zároveň 
sa usiluje o integráciu riadenia rýchlosti 
lietadiel z dôvodu energetickej efektívnosti 
s cieľom znížiť vplyv leteckej dopravy na 
zmenu klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Spoločný podnik spĺňa kritériá pre 
verejno-súkromné partnerstvá stanovené 
na základe rozhodnutia Rady (EÚ) č. 
.../2013 z ... 2013, ktorým sa stanovuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020) 
(ďalej len „špecifický program Horizont 
2020“).

(7) Podľa nariadenia (EÚ) č. .../2013 by 
sa mal program Horizont 2020 vykonávať 
prostredníctvom spoločných podnikov len 
v prípade, ak by iné formy partnerstiev 
neviedli k plneniu cieľov alebo by 
nevytvárali potrebný pákový efekt. Tento
spoločný podnik spĺňa podmienky a
kritériá pre verejno-súkromné partnerstvá, 
ako sú stanovené predovšetkým v článku 
25 programu Horizont 2020.

__________________
16 Ú. v. EÚ ... [ŠP H2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Členstvo členov spoločného podniku, 
ktorí neprispievajú k činnostiam 
financovaným na základe finančného 

(10) Členstvo členov spoločného podniku, 
ktorí neprispievajú k činnostiam 
financovaným na základe finančného 
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rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, by 
sa malo skončiť do 31. decembra 2016.

rámca na obdobie 2014 – 2020, by sa malo 
skončiť do 31. decembra 2016. V prípade 
činností, ktoré sa majú vykonávať vo 
finančnom rámci Únie na obdobie 2014 –
2020, by sa mala vyhlásiť otvorená výzva 
na pristúpenie nových členov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Spoločný podnik by mal naďalej 
umožňovať a podnecovať čo najširšiu 
účasť a zastúpenie zainteresovaných strán 
zo všetkých členských štátov vrátane 
malých a stredných podnikov, a to 
prostredníctvom pristúpenia nových 
členov alebo iných foriem účasti. Okrem 
toho by sa v rámci účasti mala zabezpečiť 
náležitá rovnováha medzi používateľmi 
vzdušného priestoru, poskytovateľmi 
leteckých navigačných služieb, letiskami, 
vojskom, odborným personálom a 
výrobcami a zároveň by sa mali ponúknuť 
príležitosti aj MSP, akademickej obci a 
výskumným organizáciám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V programe Horizont 2020 sa 
stanovuje, že v obsahu výskumu a inovácií 
sa zaisťuje účinné presadzovanie rodovej 
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rovnosti a rodového rozmeru. Osobitnú 
pozornosť treba venovať zabezpečeniu 
rodovej rovnováhy v rámci hodnotiacich 
panelov a orgánov, ako sú poradné 
skupiny a skupiny expertov, a to v 
závislosti od situácie v danej oblasti. 
Rodový rozmer sa musí primerane 
začleniť do obsahu výskumu a inovácií 
v stratégiách, programoch a projektoch 
a sledovať vo všetkých fázach 
výskumného cyklu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno -a
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 1 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
1. S cieľom riadiť činnosti fázy vývoja 
projektu na modernizáciu riadenia letovej 
prevádzky v Európe a zvýšenie bezpečnosti 
(ďalej len „projekt SESAR) sa týmto 
zriaďuje spoločný podnik pod názvom 
„spoločný podnik SESAR" (ďalej len 
„spoločný podnik").

„1. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. .../2013 (Horizont 2020), 
najmä pokiaľ ide o výzvu týkajúcu sa 
inteligentnej, zelenej a integrovanej 
dopravy, a s cieľom riadiť činnosti fázy 
vývoja projektu na modernizáciu riadenia 
letovej prevádzky v Európe a zvýšenie 
bezpečnosti sa týmto zriaďuje spoločný 
podnik SESAR (ďalej len „spoločný 
podnik“).

___________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. …/20131 z ... 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L ...).“

Or. en
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Odôvodnenie

Doplnenie s cieľom explicitnejšie vyjadriť, že spoločný podnik SESAR sa musí riadiť 
výskumnými a inovačnými cieľmi stanovenými v programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny príspevok Únie, ktorý pokrýva 
náklady na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020, je 600 miliónov EUR21 (vrátane 
príspevkov EZVO) vyplácaných z 
rozpočtových prostriedkov pridelených na 
program Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020).

Maximálny príspevok Únie, ktorý pokrýva 
náklady na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie 2014 – 2020, 
je 600 miliónov EUR21 (vrátane príspevkov 
EZVO) a vypláca sa z rozpočtových 
prostriedkov pridelených na program 
Horizont 2020 a najmä z výzvy týkajúcej 
sa inteligentnej, zelenej a integrovanej 
dopravy v rámci piliera III – spoločenské 
výzvy.

__________________ __________________
21 Orientačné sumy pri súčasných cenách. 
Táto suma bude závisieť od konečnej 
dohodnutej sumy pre GR MOVE na tému 
„Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava“, ktorú schváli rozpočtový orgán 
v konečnej verzii legislatívneho 
a finančného výkazu.

21 Orientačné sumy pri súčasných cenách. 
Táto suma bude závisieť od konečnej 
dohodnutej sumy pre GR MOVE na tému 
„Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava“, ktorú schváli rozpočtový orgán 
v konečnej verzii legislatívneho 
a finančného výkazu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Článok 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7
Hodnotenie

„Komisia vykoná každé tri roky po začatí 
činnosti spoločného podniku a 6 mesiacov 
po zrušení spoločného podniku hodnotenie 
implementácie tohto nariadenia, výsledkov 
dosiahnutých spoločným podnikom a jeho
pracovných metód, ako aj celkovej 
finančnej situácie spoločného podniku. 
Komisia predloží výsledky týchto 
hodnotení Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia uskutoční každé tri roky po začatí 
činnosti spoločného podniku a 6 mesiacov 
po zrušení spoločného podniku hodnotenie 
vykonávania tohto nariadenia a výsledkov 
dosiahnutých spoločným podnikom, 
pričom sa zameria najmä na vplyv a 
účinnosť týchto konkrétnych výsledkov, 
ktoré sa dosiahli v danom období, a to v 
súlade so základným plánom ATM. Tieto 
hodnotenia sa vzťahujú aj na pracovné 
metódy a na celkovú finančnú situáciu
spoločného podniku. Komisia predloží 
výsledky týchto hodnotení Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členstvo v spoločnom podniku sa skončí 
31. decembra 2016 v prípade členov 
spoločného podniku, ktorí k 1. januáru 
2014 neposkytli vecný alebo peňažný 
príspevok na náklady spoločného podniku 
na pracovný program týkajúci sa 
finančného rámca Únie na obdobie rokov
2014 – 2020.

Členstvo v spoločnom podniku sa skončí 
do 31. decembra 2016 v prípade členov 
spoločného podniku, ktorí k 1. januáru 
2014 neposkytli vecný alebo peňažný 
príspevok na náklady spoločného podniku 
na pracovný program týkajúci sa 
finančného rámca Únie na obdobie 2014 –
2020. V prípade činností, ktoré sa majú 
vykonávať vo finančnom rámci Únie na 
obdobie 2014 – 2020, by sa mala vyhlásiť 
otvorená výzva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha  –  Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 3 sa vkladá tento odsek:
„1a. Zloženie a predsedníctvo správnej 
rady je v súlade s článkom 16 programu 
Horizont 2020 a zabezpečuje rodovú 
rovnováhu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto: 2. Článok 6 sa nahrádza takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členovia spoločného podniku alebo
správnej rady a zamestnanci spoločného 
podniku sa nesmú podieľať na príprave, 
hodnotení alebo postupe udeľovania 
finančnej podpory zo spoločného podniku, 

1. Správna rada na základe návrhu 
výkonného riaditeľa prijíma pravidlá 
prevencie a riadenia konfliktov záujmov.



PE522.978v01-00 14/17 PR\1009066SK.doc

SK

najmä na základe výziev na predkladanie 
ponúk alebo výziev na predkladanie 
návrhov, ak vlastnia, zastupujú alebo majú 
dohody so subjektmi, ktoré sú možnými 
kandidátmi alebo uchádzačmi.“

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 
prinajmenšom:
a) stanovujú požiadavku, aby členovia 
správnej rady, výkonný riaditeľ a členovia 
a zamestnanci spoločného podniku 
podávali vyhlásenie o záujmoch a o tom, 
či existujú alebo neexistujú akékoľvek 
záujmy, o ktorých sa možno domnievať, 
že majú vplyv na ich nezávislosť;
b) vyžadujú, aby vyhlásenia uvedené 
v písmene a) boli presné a úplné, 
predkladali sa písomne pri nástupe 
dotknutých osôb do služby, aktualizovali 
sa v prípade akejkoľvek zmeny ich 
osobnej situácie a zverejňovali sa;
c) obsahujú jasné a objektívne kritériá 
hodnotenia vyhlásení predložených podľa 
písmena a), zaisťujú dôsledné 
uplatňovanie týchto kritérií a stanovujú 
overenie každého vyhlásenia, v súvislosti s 
ktorým by sa vyskytli akékoľvek 
pochybnosti;
d) obsahujú postup na zabezpečenie toho, 
aby sa žiadne osoby so záujmom, o ktorom 
sa možno domnievať, že má vplyv na ich 
nezávislosť vo vzťahu k bodu programu 
schôdze, nepodieľali na príprave, 
hodnotení alebo verejných výzvach na 
predkladanie ponúk, ak vlastnia alebo
zastupujú subjekty, ktoré sú možnými 
kandidátmi pri verejných výzvach na 
predkladanie ponúk, alebo pokiaľ majú 
s takýmito subjektmi uzatvorené dohody, 
alebo pokiaľ bol zistený iný potenciálny 
konflikt záujmov;
e) obsahujú jasnú a jednotnú stratégiu 
a postupy na riešenie porušenia pravidiel 
vrátane účinných, primeraných 
a odrádzajúcich sankcií;
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f) stanovujú primeranú povinnú odbornú 
prípravu v oblasti konfliktov záujmov pre 
výkonného riaditeľa, všetkých 
zamestnancov spoločného podniku 
a členov správnej rady;
g) upravujú otázky súvisiace s postavením 
osôb, ktorých činnosť v spoločnom 
podniku skončila.“

Or. en

Odôvodnenie

Nový text vychádza z textu, ktorý už bol prijatý v rámci výboru ITRE a ktorý sa týka Agentúry 
pre európsky GNSS, pričom jeho cieľom je zaviesť dôslednú politiku týkajúcu sa konfliktov 
záujmov, v rámci ktorej by sa malo od strán požadovať, aby podávali vyhlásenia o tom, či 
existujú alebo neexistujú konflikty záujmov, a vymedziť by sa mal postup na ich riešenie, 
pretože príliš často sú podávané vyhlásenia o záujmoch, na ktoré nenadväzujú žiadne ďalšie 
kroky.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný 
zamestnanec spoločného podniku podľa 
článku 2 písm. a) podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov. 
Výkonného riaditeľa vymenúva správna 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou pri dodržaní otvoreného a 
transparentného postupu výberového 
konania.

Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný 
zamestnanec spoločného podniku podľa 
článku 2 písm. a) podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov. 
Výkonného riaditeľa vymenúva správna 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou v súlade s článkom 16 
programu Horizont 2020 na základe
otvoreného a transparentného výberového 
konania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 219/2007
Príloha – Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Spoločný podnik zabezpečuje 
v zmluvách a dohodách o grante rodovú 
rovnováhu v súlade s článkom 16 
programu Horizont 2020.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na predĺženie trvania spoločného podniku SESAR do roku 
2024 ako dôležitú súčasť inovačného investičného balíka v rámci programu Horizont 2020. 
Tento spoločný podnik bude pokračovať v koordinovanom prístupe k výskumu a inováciám 
manažmentu letovej prevádzky (ATM) v kontexte jednotného európskeho neba (SES).

V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 sa spravodajkyňa domnieva, že je potrebné, 
aby sa v prípade spoločného podniku SESAR uplatňovala prísna politika týkajúca sa 
konfliktov záujmov, v rámci ktorej by sa malo od strán požadovať podávanie vyhlásení o tom, 
či existujú alebo neexistujú konflikty záujmov, a vymedziť by sa mal postup na ich riešenie, 
pretože príliš často sú podávané vyhlásenia o záujmoch, na ktoré nenadväzujú žiadne ďalšie 
kroky.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré majú skôr horizontálny charakter, spravodajkyňa 
zastáva názor, že program Horizont 2020 by sa mal vykonávať prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev na základe článku 187 len v prípade, ak by iné formy partnerstiev 
neviedli k plneniu cieľov alebo by nevytvárali potrebný pákový efekt. Riadenie a fungovanie 
by malo byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne a malo by širokému spektru 
zúčastnených strán poskytovať možnosť, aby boli vo svojich špecifických oblastiach aktívni.
Spravodajkyňa preto zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa rešpektovali zásady dohodnuté počas 
rokovaní o programe Horizont 2020 týkajúcich sa verejno-súkromných partnerstiev a 
výsledkov, ktoré by mali priniesť. Dôležitú úlohu to zohráva z hľadiska aspektov otvorenosti, 
transparentnosti, otvoreného prístupu a najmä rodovej rovnosti, ku ktorým spravodajkyňa 
predložila pozmeňujúce návrhy s cieľom uviesť do účinnosti ustanovenia o rodovej rovnosti 
obsiahnuté v článku 15 nariadenia o programe Horizont 2020.

Keďže ide o vykonávacie opatrenia programu Horizont 2020, je zrejmé, že projekt SESAR 
musí byť v súlade s výskumnými a inovačnými prioritami programu Horizont 2020, ako sú 
stanovené vo výzve týkajúcej sa inteligentnej, zelenej a integrovanej dopravy. Spravodajkyňa 
na tento účel predkladá pozmeňujúce návrhy.

Napokon by spravodajkyňa chcela uviesť, že tento spoločný podnik sa bude bez akejkoľvek 
odchýlky realizovať v súlade s pravidlami účasti na programe Horizont 2020. Postup udelenia 
absolutória sa naďalej zakladá na článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách a rozpočet 
bol upravený podľa výsledku VFR pre program Horizont 2020.


