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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

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, 
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.

(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, 
v ktorých výskum a inovácie môžu prispieť 
k dosiahnutiu cieľov väčšej 
konkurencieschopnosti Únie, vytvoriť 
pákový efekt v oblasti súkromných 
investícií a pomôcť riešiť spoločenské 
problémy. Tieto partnerstvá by mali byť 
založené na dlhodobom záväzku vrátane 
vyváženého príspevku všetkých partnerov, 
zodpovedať 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 malo 
by poskytovať možnosť účasti širokému 
spektru zainteresovaných strán, ktoré sú 
aktívne v konkrétnych oblastiach. Účasť 
Únie v týchto partnerstvách môže mať 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES 
podobu finančných príspevkov spoločným 
podnikom zriadeným na základe 
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článku 187 zmluvy.
__________________ __________________
20 Ú. v. … [RP H2020]. 20 Ú. v. … [RP H2020].

Pozmeňujúci návrh 2

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
a prijímanie rozhodnutí, uplatňujú sa 
všeobecné zásady otvorenosti 
a transparentnosti, stanovené v rámcovom 
programe, zaisťujúce čo najširšie
zapojenie priemyslu a MSP.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Niektoré z najväčších zdrojov 
biomasy Únie sa nachádzajú v jej 
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najmenej zaľudnených regiónoch. Preto 
je nevyhnutné, aby činnosť spoločného 
podniku a ponúkané možnosti dosiahli aj 
do týchto vzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Spoločná technologická iniciatíva 
v oblasti odvetví biopriemyslu by mala 
zmierniť rôzne druhy zlyhaní trhu, ktoré 
odrádzajú súkromné investície do 
predkonkurenčného výskumu, 
demonštračných činností a zavádzania 
biopriemyslu v Európe. Predovšetkým by 
mala zaistiť dostupnosť spoľahlivých 
dodávok biomasy, ktoré by zohľadňovali 
ďalšie konkurenčné sociálne 
a environmentálne požiadavky, a podporiť 
rozvoj pokročilých spracovateľských 
technológií, rozsiahlych demonštračných 
činností a politických nástrojov, čím by sa 
znížilo riziko pre súkromné investície do 
výskumu a inovácií v oblasti vývoja 
udržateľných a konkurencieschopných 
biovýrobkov a biopalív.

(11) Spoločná technologická iniciatíva 
v oblasti odvetví biopriemyslu by mala 
zmierniť rôzne druhy zlyhaní trhu, ktoré 
odrádzajú súkromné investície do 
predkonkurenčného výskumu, 
demonštračných činností a zavádzania 
biopriemyslu v Európe. Predovšetkým by 
mala zaistiť neustálu dostupnosť 
spoľahlivých dodávok biomasy
vyprodukovanej udržateľným spôsobom, 
ktoré by zohľadňovali ďalšie konkurenčné 
sociálne a environmentálne požiadavky, 
a podporiť rozvoj pokročilých 
spracovateľských technológií veľkého 
a malého rozsahu, rozsiahlych 
demonštračných činností (s osobitným 
zohľadnením jednotlivých 
poľnohospodárskych subjektov 
a poľnohospodárskych oblastí)
a politických nástrojov, čím by sa znížilo 
riziko pre súkromné investície do výskumu 
a inovácií v oblasti vývoja udržateľných 
a konkurencieschopných biovýrobkov 
a biopalív a umožnilo všetkým 
zúčastneným stranám vrátane subjektov 
z vidieckych oblastí, aby mali prospech 
z takejto iniciatívy.

Odôvodnenie

Prístup k vedomostiam, výsledkom výskumu a takisto k najnovším technológiám predstavuje 
mimoriadne dôležitú hodnotu, ktorou v súčasnosti musia poľnohospodári disponovať, aby jej 
využívaním mohli dosiahnuť lepšie výsledky. V rámci spoločnej technologickej iniciatívy je 
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preto potrebné postarať sa o to, aby sa výsledky jej činnosti v oblasti výskumu, ako aj nových 
technológií dostali aj k najmenším subjektom z celého hodnotového reťazca, ktoré v tomto 
prípade tvoria aj poľnohospodári.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spoločná technologická iniciatíva pre 
odvetvia biopriemyslu by mala mať formu 
verejno-súkromného partnerstva 
zameraného na zvýšenie investícií do 
rozvoja udržateľného odvetvia 
biopriemyslu v Európe. Mala by byť 
prínosná pre európskych občanov 
z environmentálneho a sociálno-
ekonomického hľadiska, mala by zvyšovať 
konkurencieschopnosť Európy a prispievať 
k etablovaniu Európy ako kľúčového 
subjektu v oblasti výskumu, 
demonštračných činností a zavádzania 
pokročilých biovýrobkov a biopalív.

(12) Spoločná technologická iniciatíva pre 
odvetvia biopriemyslu by mala mať formu 
verejno-súkromného partnerstva 
zameraného na zvýšenie a rozšírenie
investícií do rozvoja udržateľného odvetvia 
biopriemyslu v Európe, keďže 
biopriemysel môže významným spôsobom 
prispieť k dosiahnutiu cieľov 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu do roku 2020. Mala 
by byť prínosná pre európskych občanov 
z environmentálneho a sociálno-
ekonomického hľadiska, mala by zvyšovať 
konkurencieschopnosť Európy a prispievať 
k etablovaniu Európy ako kľúčového 
subjektu v oblasti výskumu, 
demonštračných činností a zavádzania 
pokročilých biovýrobkov a biopalív.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom spoločnej technologickej 
iniciatívy v odvetviach biopriemyslu je 
realizovať program výskumných 
a inovačných činností v Európe, ktorý 
posúdi dostupnosť obnoviteľných 
biologických zdrojov použiteľných na 
výrobu biomateriálov a na tomto základe 

(13) Cieľom spoločnej technologickej 
iniciatívy v odvetviach biopriemyslu je 
realizovať program výskumných 
a inovačných činností v Európe – keďže 
biopriemysel je základným kameňom 
biohospodárstva z hľadiska stimulovania
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
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podporí vytvorenie udržateľných 
biologických hodnotových reťazcov.
Uvedené činnosti by sa mali realizovať 
formou spolupráce medzi zúčastnenými 
stranami v rámci celých biologických 
hodnotových reťazcov vrátane prvovýroby 
a spracovateľských odvetví, 
spotrebiteľských značiek, MSP, 
výskumných a technologických centier 
a univerzít.

miest –, ktorý posúdi dostupnosť 
obnoviteľných biologických zdrojov 
použiteľných na výrobu biomateriálov,
a na tomto základe podporí vytvorenie 
udržateľných biologických hodnotových 
reťazcov. Uvedené činnosti by sa mali 
realizovať formou otvorenej 
a transparentnej spolupráce medzi 
zúčastnenými stranami v rámci celých 
biologických hodnotových reťazcov 
vrátane prvovýroby a spracovateľských 
odvetví, spotrebiteľských značiek, MSP, 
výskumných a technologických centier 
a univerzít.

Pozmeňujúci návrh 7

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) 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.
Je zásadne dôležité posilniť koordináciu, 
komunikáciu a komplementárnosť 
s inými odvetviami politiky a fondmi, ako 
aj nájsť možnosti krížového financovania. 
Zásadný význam má tiež poskytovanie 
informácií o činnostiach spoločného 
podniku a možnostiach podpory na 
vytvorenie udržateľných biologických 
hodnotových reťazcov príslušným 
zainteresovaným stranám.



PE522.783v03-00 8/14 AD\1013476SK.doc

SK

Odôvodnenie

Lepšia koordinácia, komunikácia a takisto komplementárnosť s inými odvetviami politiky, ako 
aj krížové financovanie (tzv. crossfinancing) sú potrebné kroky na úspešnú realizáciu 
projektov v rámci spoločnej technologickej iniciatívy. Vďaka tomu sa uľahčí realizácia 
nových technologických riešení, nákup nového vybavenia, zlepšenie infraštruktúry aj odborná 
príprava. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Spoločné technologické iniciatívy 
v oblasti odvetví biopriemyslu by mali 
vychádzať z prístupu zdola nahor, čo je 
veľmi dôležité pre využitie potenciálu 
všetkých regiónov, najmä z hľadiska 
podpory miestnych a regionálnych aktivít 
v neustálom kontakte s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi. Mala by sa tak 
zvýšiť informovanosť verejnosti 
o význame biohospodárstva a ohromných 
výhodách, ktoré prináša. Tieto iniciatívy 
by mali vychádzať z odborných znalostí 
jednotlivých regiónov, zintenzívniť 
spoluprácu medzi vedou, podnikmi 
a verejnými orgánmi v rámci tzv. trojitej 
špirály, ktorej cieľom je vybudovať 
otvorené a expanzívne hospodárstvo, 
uľahčiť cezhraničný tok investícií 
a podporiť účinnú spoluprácu, ktorej 
základom je konkurencieschopná 
komplementárnosť a optimálne 
využívanie výskumnej infraštruktúry 
medzi jednotlivými vedeckými 
inštitúciami, ako aj medzi vedeckými 
inštitúciami a podnikmi. 

Odôvodnenie

A grass-roots approach increases the coherence of decisions taken at local level, improves 
the quality of management, contributes to strengthening social capital in the regions and 
encourages the use of innovative solutions.
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Increasing public awareness of the bio-economy and of establishing a bio-based society is 
one of the vital factors accelerating the full transition to industry based on renewable 
biological resources in Europe.

The regions are closest to the public and stand as an element bringing together research 
institutions, companies, local and regional authorities, and civil society. They therefore play 
a vital role in raising public awareness and should be included in the wording.

Pozmeňujúci návrh 9

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 
účastníkom určeným na základe 
otvorených a súťažných výziev na 
predkladanie návrhov.

(20) V záujme dosiahnutia stanovených 
cieľov by spoločný podnik BBI mal 
poskytovať finančnú podporu 
predovšetkým v podobe grantov 
účastníkom určeným na základe 
otvorených a transparentných súťažných 
výziev na predkladanie návrhov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Všetky príspevky a výber projektov 
sú úplne transparentné a otvorené, aby sa 
zabezpečil podobný prínos aj pre menšie 
subjekty a financovateľov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievať k dosiahnutiu cieľov 
spoločnej technologickej iniciatívy 
v oblasti biopriemyslu v záujme 
vybudovania udržateľného 
nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré 
efektívne využíva zdroje, a zvýšenia
hospodárskeho rastu a zamestnanosti, 
predovšetkým vo vidieckych oblastiach, 
a to rozvojom udržateľných
a konkurencieschopných odvetví 
biopriemyslu v Európe založených na 
pokročilých biorafinériách získavajúcich 
spracovávanú biomasu udržateľným 
spôsobom, a najmä:

b) prispievať k dosiahnutiu cieľov 
spoločnej technologickej iniciatívy 
v oblasti biopriemyslu v záujme 
vybudovania udržateľného 
nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré 
efektívne využíva zdroje, zrýchlenia
hospodárskeho rastu a zvýšenia 
zamestnanosti, predovšetkým vo 
vidieckych oblastiach a oblastiach 
s veľkými zdrojmi biomasy a potenciálom 
pre rozvoj biovýrobkov, a to rozvojom 
udržateľných a konkurencieschopných 
odvetví biopriemyslu v Európe založených 
na pokročilých biorafinériách 
získavajúcich spracovávanú biomasu 
udržateľným spôsobom, a najmä:

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) demonštrovať technológie umožňujúce 
vznik nových chemických stavebných 
prvkov, nových materiálov a nových 
spotrebiteľských výrobkov z európskej 
biomasy, ktoré nahradia potrebu vstupov 
založených na fosílnych surovinách;

c) demonštrovať a presadzovať 
technologické riešenia veľkého a malého 
rozsahu umožňujúce vznik nových 
chemických stavebných prvkov, nových 
materiálov a nových spotrebiteľských 
výrobkov z európskej biomasy
vyprodukovanej udržateľným spôsobom, 
ktoré nahradia potrebu vstupov založených 
na fosílnych surovinách; podporovať tiež 
inovácie a hľadanie nových zdrojov rastu, 
ktoré umožňujú plne využívať 
intelektuálny kapitál; 

Odôvodnenie

Lepšia a účinnejšia podpora inovačných technológií urýchli ich využívanie na všetkých 
úrovniach hodnotového reťazca biomateriálov. 
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Plné využívanie intelektuálneho kapitálu (ľudské zdroje v podnikoch, odborníci a vedci) 
urýchli rozvoj spoločného podniku v odvetviach biopriemyslu a takisto všetkých opatrení 
zameraných na podporu prosperujúceho biohospodárstva, čím sa posilní 
konkurencieschopnosť Európy na svetovej úrovni. 

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vypracovať obchodné modely 
integrujúce hospodárske subjekty z celého 
hodnotového reťazca od zásobovania 
biomasou cez biorafinérie až po 
spotrebiteľov materiálov, chemikálií 
a palív z biologických zdrojov, a to aj 
prostredníctvom vytvárania nových 
medzisektorových prepojení a podpory 
medziodvetvových klastrov; a

d) vypracovať obchodné modely 
integrujúce hospodárske subjekty z celého 
hodnotového reťazca od zásobovania 
biomasou cez biorafinérie až po 
spotrebiteľov materiálov, chemikálií 
a palív z biologických zdrojov, a to aj 
prostredníctvom vytvárania nových 
medzisektorových prepojení, podpory 
medziodvetvových klastrov, ako aj rozvoja 
medziregionálnej a nadnárodnej 
spolupráce; a

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vybudovať vzorové biorafinérie, 
v ktorých sa zavedú technológie 
a obchodné modely pre materiály, 
chemikálie a palivá z biologických zdrojov 
a ktoré preukážu nákladové i výkonnostné 
zlepšenia na úrovni porovnateľnej 
s fosílnymi alternatívami.

e) vybudovať vzorové biorafinérie, 
v ktorých sa zavedú technológie 
a obchodné modely pre materiály, 
chemikálie a palivá z biologických 
zdrojov, ktoré sú udržateľné a ktoré 
preukážu nákladové i výkonnostné 
zlepšenia na úrovni porovnateľnej 
s fosílnymi alternatívami.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu 
týkajúceho sa inovačných technológií
súvisiacich s biohospodárstvom 
sprostredkovali všetkým subjektom 
vrátane jednotlivých poľnohospodárov, 
aby z nich mohli všetci čerpať v čo 
najväčšej miere. 

Odôvodnenie

Existujúce štrukturálne podmienky v poľnohospodárstve a súvisiacich odvetviach, ako aj 
príliš malé vlastné prostriedky spôsobujú, že subjekty nemajú vždy prístup k najnovším 
informáciám v oblasti dostupných inovačných technológií, a takisto sa často prejavujú 
problémy v súvislosti s rýchlym odovzdávaním vedomostí z oblasti vedy do praxe.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) informovať, komunikovať, využívať 
a šíriť informácie primeraným 
uplatňovaním ustanovení článku 22 
nariadenia (EÚ) č. .../2013 [rámcový 
program Horizont 2020];

h) vykonávať činnosti v oblasti 
informovania, komunikácie, podpory, 
využívania a šírenia primeraným 
uplatňovaním ustanovení článku 22 
nariadenia (EÚ) č. .../2013 [rámcový 
program Horizont 2020];

Odôvodnenie

Lepšia a účinnejšia podpora inovačných technológií urýchli ich využívanie na všetkých 
úrovniach hodnotového reťazca biomateriálov.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 11 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) stav príslušných národných alebo 
regionálnych programov výskumu 
a inovácií a určenie možných oblastí 
spolupráce vrátane zavedenia príslušných 
technológií s cieľom umožniť synergie 
medzi nimi a predchádzať ich 
prekrývaniu;
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