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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-008 
které předložil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva
Miroslav Poche A8-0293/2017
Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky

Návrh nařízení (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Na základě nařízení Rady (EU) č. 
560/201437 byl založen společný podnik 
pro průmysl založený na biotechnologiích 
(dále jen „společný podnik BBI“).

(1) Na základě nařízení Rady (EU) č. 
560/201437 byl založen společný podnik 
pro průmysl založený na biotechnologiích 
(dále jen „společný podnik BBI“), jehož 
cílem je přispět k provádění rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020) (Horizont 2020) prostřednictvím 
vyšších investic do rozvoje udržitelného 
průmyslového odvětví založeného na 
biotechnologiích v Unii.

_________________ _________________

37 Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 
6. května 2014 o založení společného 
podniku pro průmysl založený na 
biotechnologiích (Úř. věst. L 169, 
7.6.2014, s. 130).

37 Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 
6. května 2014 o založení společného 
podniku pro průmysl založený na 
biotechnologiích (Úř. věst. L 169, 
7.6.2014, s. 130).
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 12 odst. 4 stanov společného 
podniku BBI, uvedených v příloze nařízení 
(EU) č. 560/2014 (dále jen „stanovy“), se 
uvádí, že finanční příspěvek členů 
společného podniku BBI jiných než Unie 
na pokrytí provozních nákladů činí během 
období uvedeného v článku 1 nařízení 
(EU) č. 560/2014, to znamená od založení 
společného podniku BBI do 31. prosince 
2024, minimálně 182 500 000 EUR.

(2) V čl. 12 odst. 4 stanov společného 
podniku BBI, uvedených v příloze nařízení 
(EU) č. 560/2014 (dále jen „stanovy“), se 
uvádí, že finanční příspěvek členů 
společného podniku BBI jiných než Unie 
na pokrytí provozních nákladů činí během 
desetiletého období uvedeného v článku 1 
nařízení (EU) č. 560/2014, to znamená od 
založení společného podniku BBI do 31. 
prosince 2024, minimálně 182 500 000 
EUR.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Toto nařízení vychází z návrhu 
Konsorcia průmyslu založeného na 
biotechnologiích (BIC) a odráží 
osvědčené postupy jiných společných 
podniků. Efektivních výsledků programu 
společného podniku BBI a lepší regulace 
obecně by se mělo i nadále dosahovat 
prostřednictvím lepší spolupráce se všemi 
zúčastněnými stranami, zejména malými 
a středními podniky, v biotechnologickém 
řetězci a na jejich větším zapojení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Konsorcium průmyslu založeného na 
biotechnologiích (dále jen „BIC“), jež je 
členem společného podniku BBI jiným než 

(3) Konsorcium průmyslu založeného na 
biotechnologiích (dále jen „BIC“), jež je 
členem společného podniku BBI jiným než 
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Unie, je i nadále připraveno podporovat 
provozní náklady společného podniku BBI 
ve výši stanovené v čl. 12 odst. 4 stanov. 
Navrhlo však alternativní způsob 
financování prostřednictvím finančních 
příspěvků svých ustavujících subjektů na 
úrovni nepřímých akcí.

Unie, má stále povinnost a je i nadále 
připraveno podporovat provozní náklady 
společného podniku BBI ve výši stanovené 
v čl. 12 odst. 4 stanov. Navrhlo však 
alternativní způsob financování 
prostřednictvím finančních příspěvků 
svých ustavujících subjektů na úrovni 
nepřímých akcí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (3a) Alternativní způsob financování, 
který navrhlo konsorcium průmyslu 
založeného na biotechnologiích, vedlo 
k vytvoření tohoto nařízení a současně se 
zohlednily jedinečné vlastnosti společného 
podniku BBI. Komise prozkoumá tento 
alternativní způsob, a sice jakým 
způsobem by mohl být využit 
k poskytování finančních prostředků 
jiných společných podniků, zejména 
v případě společného podniku iniciativy 
pro inovativní léčiva.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cíle iniciativy společného podniku, 
tj. provádět činnosti prostřednictvím 
spolupráce mezi zúčastněnými subjekty 
v celých biotechnologických hodnotových 
řetězcích, včetně malých a středních 
podniků, výzkumných a technologických 
středisek a univerzit, lze dosáhnout pouze 
tak, že se BIC a jeho ustavujícím 
subjektům umožní poskytovat finanční 
příspěvek nejen ve formě platby 
společnému podniku BBI, ale rovněž ve 

(4) Cíle iniciativy společného podniku, 
tj. provádět činnosti prostřednictvím 
spolupráce mezi zúčastněnými subjekty 
v celých biotechnologických hodnotových 
řetězcích, včetně malých a středních 
podniků, výzkumných a technologických 
středisek a univerzit, a dospět k tomu, aby 
Unie stála na špičce v oblasti výzkumu 
biologických výrobků a biopaliv, jejich 
předvádění a uvádění na trh, lze 
v souladu s prioritami programu Horizont 
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formě finančního příspěvku na nepřímé 
akce financované společným podnikem 
BBI.

2020 dosáhnout pouze tak, že se BIC 
a jeho ustavujícím subjektům umožní 
poskytovat finanční příspěvek nejen ve 
formě platby společnému podniku BBI. 
Nový způsob poskytování plateb zajistí, že 
finanční příspěvky pro BIC a jeho 
ustavující subjekty budou obchodně 
životaschopnější, což by jim mělo usnadnit 
plnění finančních závazků v termínu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (4a) Při procesu vytvoření společného 
podniku předložila Komise dopad, 
účelnost a poučení z navrhovaných změn. 
Komise by měla předložit zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
účinnost nařízení, s ohledem na povinnost 
orgánů konsorcia průmyslu založeného 
na biotechnologiích poskytnout finanční 
příspěvek nejpozději dne 31. prosince 
2024.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Komise by měla v budoucích 
případech vždy vést veřejné konzultace 
s cílem zajistit, aby navrhované změny 
přijaly všechny zúčastněné strany a aby 
byly přijímány co nejtransparentnějším 
a nejotevřenějším způsobem. Podobně by 
Komise měla provádět posouzení dopadů 
navrhovaných opatření, pokud 
v Pokynech pro zlepšování právní úpravy 
není jasně uvedeno jinak.


