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Pozmeňujúci návrh 10
Lambert van Nistelrooij

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) – Horizont 202020

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) – Horizont 202020

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, podporiť 
súkromné investície 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 článku 187 zmluvy.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Jens Nilsson

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 zaisťujúce široké 
zapojenie priemyslu.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 12
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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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.

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, zaisťujúce čo najširšie 
zapojenie priemyslu a malých a stredných 
podnikov (MSP).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 14
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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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 dostupnosť spoľahlivých 
a udržateľných dodávok biomasy, ktoré by 
zohľadňovali ďalšie konkurenčné sociálne 
a environmentálne požiadavky, a podporiť 
rozvoj pokročilých spracovateľských 
technológií veľkého a malého rozsahu, 
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.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 15
Oldřich Vlasák

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 

(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 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 
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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.

a konkurencieschopných biovýrobkov 
a biopalív a umožnilo všetkým 
zainteresovaným stranám vrátane 
subjektov z vidieckych oblastí, aby mali 
prospech z takejto iniciatívy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jens Nilsson

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 šírenie 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.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spoločná technologická iniciatíva pre 
odvetvia biopriemyslu by mala mať formu 
verejno-súkromného partnerstva 

(12) Spoločná technologická iniciatíva pre 
odvetvia biopriemyslu by mala mať formu 
verejno-súkromného partnerstva 
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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.

zameraného na zvýšenie 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.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Jens Nilsson

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 
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.

(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 
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.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 19
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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.

(13) Cieľom spoločnej technologickej 
iniciatívy v odvetviach biopriemyslu je 
realizovať program výskumných 
a inovačných činností v Európe –
s biopriemyslom ako základným pilierom 
biohospodárstva z hľadiska podpory rastu 
a vytvárania pracovných 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 spolupráce medzi zúčastnenými 
stranami v rámci celých biologických 
hodnotových reťazcov vrátane prvovýroby 
a spracovateľských odvetví, 
spotrebiteľských značiek, MSP, 
výskumných a technologických centier 
a univerzít.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 20
Jens Nilsson

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 

(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 
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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.

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. 
Zásadný význam má poskytovanie 
informácií o činnostiach spoločného 
podniku a možnostiach podpory na 
vytvorenie udržateľných biologických 
hodnotových reťazcov príslušným 
zainteresovaným stranám.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 21
Jens Nilsson

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.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 22
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (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.
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Or. sv

Pozmeňujúci návrh 23
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b - úvodná časť

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, a zvýšenia 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti, 
predovšetkým vo vidieckych oblastiach
a oblastiach s veľkými zdrojmi biomasy 
a potenciálom vývoja biovýrobkov, a to 
rozvojom udržateľných 
a konkurencieschopných odvetví 
biopriemyslu v Európe založených na 
pokročilých biorafinériách získavajúcich 
spracovávanú biomasu udržateľným 
spôsobom, a najmä:

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 24
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod 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 udržateľnej európskej 
biomasy, ktoré nahradia potrebu vstupov 
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založených na fosílnych surovinách;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 25
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod 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, prispenia 
k novej medziregionálnej a nadnárodnej 
spolupráci a podpory medziodvetvových 
klastrov; a

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 26
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod 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.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 27
Lambert van Nistelrooij

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

Or. en


