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7.12.2018 A8-0401/174 

Pozměňovací návrh  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem programu je 

přinášet vědecký, ekonomický a 

společenský dopad investic Unie v oblasti 

výzkumu a inovací s cílem posílit vědecké 

a technické základny Unie a posílit její 

konkurenceschopnost, a to i v oblasti 

průmyslu, plnit strategické priority Unie, a 

přispět k řešení globálních výzev, včetně 

cílů udržitelného rozvoje. 

1. Obecným cílem programu je 

přinášet vědecký, ekonomický a 

společenský dopad investic Unie v oblasti 

výzkumu a inovací s cílem posílit vědecké 

a technické základny členských států a 

posílit jejich rozvoj a to zejména v oblasti 

průmyslu, plnit strategické priority Unie, a 

přispět k řešení globálních výzev, včetně 

cílů udržitelného rozvoje. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Pozměňovací návrh  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) posílit dopad výzkumu a inovací při 

rozvoji, podpoře a provádění politik Unie 

a podporovat zavádění inovativních řešení 

v průmyslu a ve společnosti pro řešení 

globálních výzev; 

b) posílit dopad výzkumu a inovací a 

podporovat zavádění inovativních řešení v 

průmyslu a ve společnosti pro řešení 

globálních výzev; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Pozměňovací návrh  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podporovat všechny formy inovací, 

včetně průlomových inovací, a posilovat 

uvádění inovativních řešení na trh; 

c) podporovat všechny formy inovací 

a posilovat uvádění inovativních řešení na 

trh a jejich šíření; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Pozměňovací návrh  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) optimalizovat plnění programu pro 

zvyšování dopadu v rámci posíleného 

Evropského výzkumného prostoru. 

d) optimalizovat plnění programu pro 

zvyšování dopadu v členských státech a 

podporovat sbližování s ohledem na 

vědecký a technologický rozvoj, ale také 

omezit a zvrátit tendence k nárůstu 

dalších rozdílů 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Pozměňovací návrh  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Program se provádí v rámci 

přímého řízení v souladu s finančním 

nařízením nebo v rámci nepřímého řízení 

společně s financujícími subjekty 

uvedenými v čl. 62 odst. 1 písm. c) 

finančního nařízení. 

1. Program se provádí v rámci 

přímého a sdíleného řízení v souladu s 

finančním nařízením nebo v rámci 

nepřímého řízení společně s financujícími 

subjekty uvedenými v čl. 62 odst. 1 

písm. c) finančního nařízení. V případě 

sdíleného řízení musí být národní 

finanční rámce vytvořeny a ponechány 

stranou s celkovou částkou, která není 

nižší než 50 % celkových prostředků 

programu. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Pozměňovací návrh  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Činnosti v rámci programu 

Horizont Evropa musí být primárně plněny 

na základě výzev k podávání návrhů, z 

nichž některé jsou organizovány jako 

součást misí a evropských partnerství. 

7. Činnosti v rámci programu 

Horizont Evropa v rámci sdíleného řízení 

musí být primárně plněny na základě výzev 

k podávání návrhů, z nichž některé jsou 

organizovány jako součást misí a 

evropských partnerství. V rámci složky 

sdíleného řízení jsou zdroje spravedlivě 

rozděleny mezi členské státy s cílem 

zmírnit nerovnosti co se týče kapacit a 

činností v oblasti výzkumu a vývoje v 

oblastech podporovaných programem. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Pozměňovací návrh  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Výzkumné a inovační činnosti 

prováděné v rámci programu Horizont 

Evropa musí být zaměřeny na civilní 

využití. 

8. Výzkumné a inovační činnosti 

prováděné v rámci programu Horizont 

Evropa se zaměří výlučně na civilní 

využití. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Pozměňovací návrh  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace a pravidla 

pro účast a šíření výsledků 

(2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční krytí pro provádění 

rámcového programu na období 2021–

2027 je 94 100 000 000 EUR v běžných 

cenách pro zvláštní program uvedený v čl. 

1 odst. 3 písm. a) a navíc částka pro 

zvláštní program uvedený v čl. 1 odst. 3 

písm. b), jak je stanoveno v nařízení…., 

kterým se zřizuje Evropský obranný fond. 

1. Finanční krytí pro provádění 

rámcového programu na období 2021–

2027 je 94 120 000 000 EUR v běžných 

cenách roku 2018 pro zvláštní program 

uvedený v čl. 1 odst. 3 písm. a); 

Or. pt 

 

 


