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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 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 o spoločnom podniku ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0501),

– so zreteľom na článok 187 a článok 188 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únii, 
v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0258/2013),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre kontrolu rozpočtu (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 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Cieľom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 
2013, ktorým sa zriaďuje rámcový program 
pre výskum a inovácie (2014 – 2020)18 –
Horizont 2020, je dosiahnuť väčší vplyv na 
výskum a inovácie spojením rámcového 
programu Horizont 2020 a prostriedkov zo 
súkromného sektora do verejno-
súkromných partnerstiev v kľúčových 
oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 

(4) Cieľom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 
2013, ktorým sa zriaďuje rámcový program 
pre výskum a inovácie (2014 – 2020)18 –
Horizont 2020, je dosiahnuť väčší vplyv na 
výskum a inovácie spojením rámcového 
programu Horizont 2020 a prostriedkov zo 
súkromného sektora do verejno-
súkromných partnerstiev v kľúčových 
oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 
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prispieť k širším cieľom Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti a pomôcť pri 
riešení spoločenských výzev. Zapojenie 
Únie do týchto partnerstiev môže mať 
formu finančných príspevkov spoločným 
podnikom zriadeným na základe článku 
187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

prispieť k širším cieľom Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti, zvýšiť objem 
súkromných investícií  a pomôcť pri 
riešení spoločenských výzev. Tieto 
partnerstvá by sa mali zakladať 
na dlhodobom záväzku vrátane 
vyváženého príspevku všetkých partnerov, 
niesť zodpovednosť za plnenie svojich 
cieľov a 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 širokému spektru zainteresovaných 
strán činných v konkrétnych oblastiach 
ponúkať príležitosť zúčastniť sa.
Zapojenie Únie do týchto partnerstiev 
môže mať formu finančných príspevkov 
spoločným podnikom zriadeným na 
základe článku 187 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie podľa rozhodnutia č. 
1982/2006/ES.

__________________ __________________
18 Ú. v. EÚ [RP H2020]. 18 Ú. v. EÚ [RP H2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. 
[...]/2013 z [...] 2013, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)19

by sa ďalšia podpora mala poskytovať 
spoločným podnikom zriadeným podľa
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok špecifikovaných v rozhodnutí 
(EÚ) č. [...]/2013. Priorita Vedúce 
postavenie v priemysle sa zameriava na 
dve konkrétne línie činnosti v rámci oblasti 

(5) V súlade s programom Horizont 2020 
– rámcovým programom pre výskum 
a inovácie na roky 2014 – 2020 (ďalej len 
„program Horizont 2020“) zriadeným 
nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady18a (EÚ) č. .../2013 a s rozhodnutím 
Rady (EÚ) č. [...]/2013 z [...] 2013, ktorým 
sa zriaďuje osobitný program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 
(2014 – 2020)19, sa ďalšia podpora môže
poskytovať spoločným podnikom 
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Informačné a komunikačné technológie: 
„mikroelektronika a nanoelektronika“ a 
„nová generácia komponentov a systémov, 
inžinierstvo vyspelých a inteligentných 
zabudovaných komponentov a systémov“. 
Zabudované počítačové systémy 
(ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC) 
sa majú zlúčiť do jednej iniciatívy.

zriadeným v rámci programu 
Horizont 2020 a v súlade s podmienkami 
špecifikovanými v tomto nariadení 
a v rozhodnutí (EÚ) č. [...]/2013. Priorita 
Vedúce postavenie v priemysle sa 
zameriava na dve konkrétne línie činnosti v 
rámci oblasti Informačné a komunikačné 
technológie: „mikroelektronika a 
nanoelektronika“ a „nová generácia 
komponentov a systémov, inžinierstvo 
vyspelých a inteligentných zabudovaných 
komponentov a systémov“. Zabudované 
počítačové systémy (ARTEMIS) a 
nanoelektronika (ENIAC) sa majú zlúčiť 
do jednej iniciatívy.

__________________ __________________
18a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa 
zriaďuje program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie č. 1982/2006/ES, (Ú. v EÚ L 
...).

19 Ú. v. EÚ [H2020 RP]. 19 Ú. v. EÚ [H2020 RP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pokračujúca podpora výskumných 
programov nanoelektroniky a 
zabudovaných počítačových systémov má 
vychádzať zo skúseností získaných z 
operácií spoločných podnikov ENIAC a 
ARTEMIS vrátane výsledkov ich 
priebežných hodnotení, odporúčaní 
zainteresovaných strán a potreby 
dosahovať účinnú koordináciu a súčinnosť 
zdrojov.

(13) Pokračujú podpora výskumných 
programov nanoelektroniky a 
zabudovaných počítačových systémov má 
vychádzať zo skúseností získaných z 
operácií spoločných podnikov ENIAC a 
ARTEMIS vrátane výsledkov ich 
priebežných hodnotení, odporúčaní 
zainteresovaných strán, potreby dosahovať 
účinnú koordináciu a súčinnosť zdrojov, 
ako aj zachovania potrebnej nezávislosti 
s cieľom zabezpečiť náležitú rovnováhu 
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rozhodovacej právomoci v tripartitnom 
riadení s účasťou súkromného sektora, 
členských štátov ECSEL a Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Existuje zvýšená interakcia medzi 
zainteresovanými stranami európskych 
technologických platforiem ARTEMIS, 
ENIAC, a EPoSS (Európska technologická 
platforma na integráciu inteligentných 
systémov), ako je podrobne uvedené v ich 
strategickom programe výskumu a inovácií 
na vysokej úrovni priemyslu IKT 
komponentov a systémov vydanom v roku 
2012. Na to, aby sa najlepšie zachytili 
synergie vyplývajúce z týchto interakcií a 
budovalo sa na nich, je potrebné zriadiť 
jediný spoločný podnik (ďalej „spoločný 
podnik ECSEL“) zahŕňajúci elektronické 
komponenty a systémy vrátane 
predchádzajúcich aktivít spoločných 
podnikov ENIAC a ARTEMIS a 
využívania štruktúry a pravidiel vo väčšej 
miere prispôsobených na daný účel s 
cieľom zvýšiť hospodárnosť a zabezpečiť 
zjednodušenie. Na tento účel má spoločný 
podnik ECSEL prijať rozpočtové pravidlá 
špecifické pre jeho potreby v súlade s 
článkom 209 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie24.

(14) Existuje zvýšená interakcia medzi 
zainteresovanými stranami európskych 
technologických platforiem ARTEMIS, 
ENIAC a EPoSS (Európska technologická 
platforma na integráciu inteligentných 
systémov), ako je podrobne uvedené v ich 
strategickom programe výskumu a inovácií 
na vysokej úrovni priemyslu IKT 
komponentov a systémov vydanom v roku 
2012. Na to, aby sa najlepšie zachytili 
synergie vyplývajúce z týchto interakcií a 
budovalo sa na nich, je potrebné zriadiť 
jediný spoločný podnik (ďalej „spoločný 
podnik ECSEL“) zahŕňajúci elektronické 
komponenty a systémy vrátane 
predchádzajúcich aktivít spoločných 
podnikov ENIAC a ARTEMIS a 
využívania štruktúry a pravidiel vo väčšej 
miere prispôsobených na daný účel s 
cieľom zvýšiť hospodárnosť a zabezpečiť 
zjednodušenie. Na tento účel má spoločný 
podnik ECSEL prijať rozpočtové pravidlá 
špecifické pre jeho potreby v súlade s 
článkom 208 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie24.

__________________ __________________
24 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 24 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Okrem priebežného hodnotenia 
spoločného podniku ECSEL a hodnotenia 
uvedeného v článku 32 nariadenia 
o programe Horizont 2020 by spoločné 
technologické iniciatívy ako osobitný 
nástroj financovania v rámci programu 
Horizont 2020 mali byť predmetom 
dôkladného priebežného hodnotenia, 
ktoré by malo zahŕňať okrem iného 
analýzu ich otvorenosti, transparentnosti 
a efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov 
alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť 
účty všetkých príjmov a výdavkov takýchto 
orgánov, úradov alebo agentúr z 
preskúmania Dvorom audítorov. V súlade 
s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ,
Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa 
článku 209 uvedeného nariadenia skúma 
nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá 
okrem iného stanovisko o spoľahlivosti 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných transakcií. Zamedzenie 
dvojitého preskúmania účtov odôvodňuje 
vylúčenie účtov spoločného podniku 
ECSEL z preskúmania Dvorom audítorov.

(26) Spoločný podnik ECSEL by mal byť 
orgán zriadený Úniou a absolutórium 
za plnenie jeho rozpočtu by mal udeľovať 
Európsky parlament na odporúčanie 
Rady. Mali by sa však vziať do úvahy 
osobitosti vyplývajúce z povahy 
spoločných technologických iniciatív 
(STI) ako verejno-súkromných 
partnerstiev a najmä z príspevkov 
súkromného sektora do rozpočtu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spoločný podnik ECSEL predstavuje 
orgán poverený vykonávaním verejno-
súkromného partnerstva uvedeného v 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012.

3. Spoločný podnik ECSEL koná ako 
orgán uvedený v článku 208 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozsah práce spoločného podniku 
ECSEL bude vychádzať z výsledkov 
získaných spoločnými podnikmi ENIAC a 
ARTEMIS a európskou technologickou 
platformou EPoSS. Podporí nový vývoj a 
synergie medzi týmito hlavnými 
oblasťami:

2. Rozsah práce spoločného podniku 
ECSEL bude vychádzať z výsledkov 
získaných spoločnými podnikmi ENIAC a 
ARTEMIS a európskou technologickou 
platformou EPoSS. Rovnomerne podporí 
nový vývoj a synergie medzi týmito 
hlavnými oblasťami:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny príspevok Únie, vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO, 

1. Maximálny príspevok Únie, vrátane 
rozpočtových prostriedkov EZVO, 
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spoločnému podniku ECSEL na pokrytie 
administratívnych nákladov a operačných 
nákladov je 1 215 255 000 EUR. Príspevok 
sa vypláca z rozpočtových prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie pridelených na 
špecifický program na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020 (2014 
– 2020). Plnenie rozpočtu v súvislosti s 
príspevkom Únie je zverené spoločnému 
podniku ECSEL, ktorý koná ako orgán 
uvedený v príslušných ustanoveniach 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č.
966/2012 v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bod (iv) a článkami 60 a 61 
uvedeného nariadenia.

spoločnému podniku ECSEL na pokrytie 
administratívnych nákladov a operačných 
nákladov je 1 215 255 000 EUR. Príspevok 
sa vypláca z rozpočtových prostriedkov 
všeobecného rozpočtu Únie pridelených na 
špecifický program na vykonávanie 
rámcového programu Horizont 2020 (2014 
– 2020). Plnenie rozpočtu v súvislosti s 
príspevkom Únie je zverené spoločnému 
podniku ECSEL, ktorý koná ako orgán 
uvedený v príslušných ustanoveniach 
článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 v súlade s článkom 58 ods. 1 
písm. c) bod iv) a článkami 60 a 61 
uvedeného nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Podmienkou poskytnutia finančného 
príspevku Únie je:
a) doklad spoločného podniku ECSEL 
o tom, že jeho viacročný plán práce 
a činnosti, ktoré financuje, zodpovedajú 
prioritám výskumu stanoveným 
v rámcovom programe Horizont 2020;
b) doklad spoločného podniku ECSEL 
o tom, že sú dodržané všeobecné zásady 
upravujúce rámcový program 
Horizont 2020;
c) doklad spoločného podniku ECSEL
o tom, že sú splnené podmienky stanovené 
v článku 19 nariadenia o rámcovom 
programe Horizont 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ECSEL finančne prispejú 
na prevádzkové náklady spoločného 
podniku ECSEL aspoň 1 200 000 
000 EUR počas obdobia vymedzeného v 
článku 1.

1. Členské štáty ECSEL minimálne
finančne prispejú na prevádzkové náklady 
spoločného podniku ECSEL sumou, ktorá 
je úmerná príspevku Únie 1 200 000 
000 EUR počas obdobia vymedzeného v 
článku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Súkromní členovia prispejú, alebo 
zariadia, aby subjekty, ktoré ich tvoria, 
prispeli na spoločný podnik ECSEL vo 
výške najmenej 1 700 000 000 EUR v 
období vymedzenom v článku 1.

2. Súkromní členovia prispejú na zriadenie 
a realizáciu spoločného podniku ECSEL 
a zariadia, aby subjekty, ktoré ich tvoria, 
prispeli na spoločný podnik ECSEL vo 
výške najmenej 1 700 000 000 EUR v 
období vymedzenom v článku 1, 
a očakávajú to od týchto subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členovia spoločného podniku ECSEL 
iní ako Únia oznamujú každý rok do 
31. januára správnej rade hodnotu 
príspevkov uvádzaných v odsekoch 1 a 2 
poskytnutých v každom z 

4. Členovia spoločného podniku ECSEL 
iní ako Únia oznamujú každý rok do 
31. mája správnej rade hodnotu príspevkov 
uvádzaných v odsekoch 1 a 2 poskytnutých 
v každom z predchádzajúcich finančných 
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predchádzajúcich finančných rokov. rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný podnik ECSEL prijme svoje 
osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s 
článkom 209 nariadenia Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č 
... [delegované nariadenie o modelovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
PPP].

Spoločný podnik ECSEL prijme svoje 
osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s 
článkom 208 nariadenia Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č 
... [delegované nariadenie o modelovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
agentúry].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do 31. decembra 2017 Komisia taktiež 
uskutoční hodnotenie vzťahu 
medzi vnútroštátnymi kritériami 
oprávnenosti a kritériami stanovenými 
v nariadení (EÚ) č. ... [Pravidlá účasti 
a šírenia v programe Horizont 2020]. 
V hodnotení sa posúdi predovšetkým to, 
ako rozdiely medzi jednotlivými 
vnútroštátnymi kritériami oprávnenosti, 
ako aj rozdiely medzi týmito 
vnútroštátnymi kritériami oprávnenosti 
a kritériami oprávnenosti programu 
Horizont 2020 vplývajú na mieru účasti. 
V hodnotení sa bude venovať osobitná 
pozornosť vplyvu na dostupnosť 
subjektov z členských štátov Únie, ktoré 



PE523.014v02-00 14/20 PR\1010878SK.doc

SK

nie sú členmi spoločného podniku 
ECSEL, k finančným prostriedkom 
v rámci spoločného podniku ECSEL. 
Komisia oznámi závery tohto hodnotenia 
spolu so svojimi pripomienkami 
Európskemu parlamentu a Rade 
do 30. júna 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu v 
súvislosti s príspevkom Únie spoločnému 
podniku ECSEL je súčasťou absolutória 
udeľovaného Európskym parlamentom 
na základe odporúčania Rady Komisii v 
súlade s postupom uvedeným v článku 
319 zmluvy.

1. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
súvislosti s príspevkom Únie spoločnému 
podniku ECSEL je v súlade 
s absolutóriom orgánov uvedených 
v článku 208 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) 
č. 966/2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Spoločný podnik ECSEL plne 
spolupracuje s inštitúciami zúčastnenými 
na postupe udeľovania absolutória a 
poskytne všetky potrebné dodatočné 
informácie. V tejto súvislosti môže byť 
požadované jeho zastúpenie pri 
rokovaniach s príslušnými inštitúciami 
alebo orgánmi a pomoc povoľujúcemu 
úradníkovi Komisie vymenovanému 
delegovaním.

2. Spoločný podnik ECSEL plne 
spolupracuje s inštitúciami zúčastnenými 
na postupe udeľovania absolutória 
a podľa vhodnosti poskytne všetky 
potrebné dodatočné informácie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zohľadniť všetky konkrétne 
prevádzkové potreby spoločného podniku 
zriadeného týmto nariadením môže 
Komisia požiadať o obmedzené výnimky 
z nariadenia (EÚ) č. .../2013 [program 
Horizont 2020] a z rozhodnutia (EÚ) 
č. .../201318a, pokiaľ je rozsah týchto 
výnimiek čo najmenší, aby sa zaručil 
maximálny súlad s cieľmi a vykonávaním 
programu Horizont 2020. Z tohto dôvodu 
sa môže na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
ZFEÚ. V súlade s článkom 50 nariadenia 
(EÚ) č. .../2013 [H2020 Pravidlá] 
delegovanie právomoci uvedené 
v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať.
________________
18a Ú. v. EÚ [H2020 RP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha – časť 16 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Administratívne náklady spoločného 
podniku ECSEL neprekročia sumu 39 420 
000 EUR a sú kryté prostredníctvom 
finančných príspevkov uvedených v článku 
3 ods. 1 na príspevok Únie až do sumy 

2. Administratívne náklady spoločného 
podniku ECSEL neprekročia sumu 
40 945 500 EUR a sú kryté 
prostredníctvom finančných príspevkov 
uvedených v článku 3 ods. 1 na príspevok 
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15 255 000 EUR, v článku 4 ods. 2 na 
príspevok súkromných členov až do výšky 
19 710 000 EUR a v článku 19 ods. 2 na 
dokončenie akcií začatých v rámci 
nariadenia č. 72/2008 a č. 74/2008. Ak sa 
časť príspevku na administratívne náklady 
nevyčerpá, môže byť k dispozícii na 
pokrytie operačných nákladov spoločného 
podniku ECSEL.

Únie až do sumy 15 920 440 EUR, v 
článku 4 ods. 2 na príspevok súkromných 
členov až do výšky 20 570 060 EUR a v 
článku 19 ods. 2 na dokončenie akcií 
začatých v rámci nariadenia č. 72/2008 a 
č. 74/2008 až do výšky 4 455 000 EUR. Ak 
sa časť príspevku na administratívne 
náklady nevyčerpá, môže byť k dispozícii 
na pokrytie operačných nákladov 
spoločného podniku ECSEL. Ak sa 
príspevok na administratívne náklady 
považuje za nepostačujúci, výkonný 
riaditeľ zvolá zasadnutie správnej rady 
s cieľom dožadovať sa úpravy.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná suma vyhradená na správu podniku ECSEL je nízka, keď ju porovnáme 
s administratívnymi potrebami iných spoločných podnikov vrátane predchádzajúcich 
podnikov ARTEMIS a ENIAC. Týmto PN sa zvyšuje administratívny rozpočet podniku ECSEL 
o 10 %, čo je podľa mienky spravodajkyne – po dôkladnom zvážení – suma bližšia skutočným 
potrebám podniku ECSEL.  Nový spoločný podnik však bude kombináciou predchádzajúcich 
dvoch spoločných podnikov a je zložité predpovedať aktuálne potreby – riaditeľ by preto mal 
mať možnosť dožadovať sa ďalšej úpravy.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha – časť 16 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak by niektorý člen spoločného podniku 
ECSEL neplnil svoje záväzky týkajúce sa 
dohodnutého finančného príspevku, 
výkonný riaditeľ mu to písomne oznámi a 
určí primeranú lehotu na splnenie záväzku. 
Ak situácia nebola v tejto lehote 
napravená, výkonný riaditeľ zvolá 
zasadnutie správnej rady, aby rozhodla, či 
sa členstvo neplniaceho člena zruší alebo 
sa prijmú iné opatrenia, až kým nesplní 
svoje záväzky.

5. Ak by niektorý člen spoločného podniku 
ECSEL neplnil svoje záväzky týkajúce sa 
dohodnutého finančného príspevku, 
výkonný riaditeľ mu to písomne oznámi a 
určí primeranú lehotu na splnenie záväzku. 
Ak situácia nebola v tejto lehote 
napravená, výkonný riaditeľ navrhne
správnej rade, aby vyzvala Komisiu 
na prijatie nevyhnutných opatrení 
v súlade s článkom 323 zmluvy s cieľom 
vymôcť tento príspevok.

Or. en



PR\1010878SK.doc 17/20 PE523.014v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha – časť 18 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Spoločný podnik ECSEL podporuje 
nepriame akcie prostredníctvom 
otvorených a súťažných výzev na 
predkladanie návrhov a prideľovania 
verejných finančných prostriedkov v rámci 
dostupných rozpočtov. Žiadna verejná 
podpora poskytnutá v rámci tejto iniciatívy 
nemá vplyv na procesné a hmotné pravidlá 
štátnej pomoci.

1. Spoločný podnik ECSEL podporuje 
nepriame akcie prostredníctvom 
otvorených a súťažných výzev na 
predkladanie návrhov prísne v súlade 
s nariadením (EÚ) č. .../2013 [program 
Horizont 2020] a nariadením (EÚ) č. … 
[Pravidlá účasti a šírenia v programe 
Horizont 2020] a prideľovania verejných 
finančných prostriedkov v rámci 
dostupných rozpočtov. Žiadna verejná 
podpora poskytnutá v rámci tejto iniciatívy 
nemá vplyv na procesné a hmotné pravidlá 
štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha – časť 18 – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické kritériá oprávnenosti pre 
financovanie z členských štátov ECSEL 
môžu určiť príslušné vnútroštátne 
financujúce orgány a uvádzajú sa v 
pracovnom pláne.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre 
financovanie z členských štátov ECSEL 
môžu určiť príslušné vnútroštátne 
financujúce orgány a uvádzajú sa v 
pracovnom pláne. Financovanie z Únie sa 
však neobmedzuje na účastníkov 
z členských štátov ECSEL a v pracovnom 
pláne sa uvedú ustanovenia, ktorými sa 
zabezpečí, aby výzvy na činnosť v rámci 
spoločného podniku ECSEL boli de facto 
prístupné subjektom z členských štátov 
Únie, ktoré nie sú členmi spoločného 
podniku ECSEL.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha – časť 22 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Spoločný podnik ECSEL každoročne 
informuje Komisiu v súlade s článkom 60 
ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha – časť 22 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účty spoločného podniku ECSEL 
kontroluje nezávislý audítorský subjekt v 
súlade s ustanovením článku 60 ods. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

vypúšťa sa

Účty spoločného podniku ECSEL 
nepodliehajú preskúmaniu Dvorom 
audítorov.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa sa domnieva, že program Horizont 2020 má dobré predpoklady na to, aby 
staval na úspechu 7. rámcového programu a ďalej podporoval európsky výskum investovaním 
verejných finančných prostriedkov a získaním súkromných investícií spôsobom, ktorý by 
urýchlil rozvoj skutočného európskeho výskumného priestoru. Výskum stimuluje inovácie 
vo všetkých oblastiach života a v dôsledku toho podopiera rôzne horizontálne politiky Únie. 
Správne investície by poskytli ďalší podnet na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 tým, 
že by sa hospodárstvo EÚ zmenilo na inteligentné, udržateľné a inkluzívne.

Keďže IKT predstavujú kľúčovú podpornú technológiu, ktorá napomáha inovácie v ostatných 
priemyselných odvetviach, spoločný podnik ECSEL bude musieť zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri plnení cieľov určených v pilieri Vedúce postavenie v podporných a priemyselných 
technológiách programu Horizont 2020. Jeho cieľom bude posilniť priemyselnú 
konkurencieschopnosť v kľúčových technológiách, ako sú mikroelektronika 
a nanoelektronika a inteligentné zabudované komponenty a systémy, čo sú všetko prioritné 
oblasti určené v rámci témy IKT v programe Horizont 2020.

Spravodajkyňa sa domnieva, že spoločné podniky sú dôležitým nástrojom pri realizácii 
programu Horizont 2020, pretože spájajú verejné a súkromné odvetvia v cielených 
partnerstvách, ktoré maximálne využívajú pákový efekt verejných finančných prostriedkov 
a napomáhajú rozvíjanie nápadov do podoby konkrétnych výrobkov. Spravodajkyňa má však 
pocit, že na náležité fungovanie spoločných podnikov bude potrebné nájsť správnu rovnováhu 
medzi slobodou spoločného podniku pôsobiť samostatne a prijatím cieľov a zásad programu 
Horizont 2020. V tomto zmysle je toto nariadenie obzvlášť dôležité, pretože stanoví rámec 
na fungovanie spoločného podniku počas nasledujúcich 7 rokov. V tejto súvislosti 
spravodajkyňa chápe požiadavku Komisie požiadať o niekoľko výnimiek z pravidiel účasti 
a šírenia v programe Horizont 2020, a súhlasí s týmito výnimkami, pokiaľ sa obmedzia 
na minimálnu úroveň. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto nezávislosť by sa tiež mala 
zabezpečiť priamym postupom udeľovania absolutória, čím sa Parlamentu dáva možnosť 
priamo kontrolovať fungovanie spoločného podniku a spoločnému podniku sa poskytuje 
väčšia sloboda riadiť svoje vlastné záležitosti. 

Spravodajkyňa si je tiež vedomá jedinečnosti spoločného podniku ECSEL spočívajúcej v tom, 
že viacero členských štátov Únie bude súčasťou tohto spoločného podniku aj z dôvodu, sú 
členskými štátmi ECSEL. To prináša výhodu mobilizovaných vnútroštátnych prostriedkov 
a prostriedkov Únie, avšak bude to znamenať ďalšiu výzvu z hľadiska koordinácie rôznych 
vnútroštátnych financujúcich orgánov a ich kritérií oprávnenosti s financovaním a kritériami 
Únie. Spravodajkyňa preto vyjadruje nádej, že členské štáty ECSEL využijú možnosť zveriť 
spoločnému podniku realizáciu svojich príspevkov s cieľom umožniť čo najplynulejší priebeh 
výziev na činnosť, a bol by rád, keby Komisia posúdila účinok, ktorý rozdiely 
medzi vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Únie môžu mať na účasť na ECSEL. 
Spravodajkyňa tiež dúfa, že sa tým minimalizuje riziko, že subjekty pochádzajúce z krajín, 
ktoré nie sú členskými štátmi ECSEL, by mali nepriamu výhodu na úkor ostatných, keďže 
toto by bolo v rozpore s duchom programu Horizont 2020 a spôsobom, akým funguje 
financovanie EÚ.



PE523.014v02-00 20/20 PR\1010878SK.doc

SK


