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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Při náboru výzkumných pracovníků ze 
zahraničí (z členských států či ze třetích 
zemí) by mělo dojít ke snahám přizpůsobit 
formální a finanční podmínky navázání 
pracovního poměru zásadám preference
Společenství. Podle dočasných ustanovení 
řídících volný pohyb pracovníků by 
výzkumným pracovníkům ze třetích zemí 
neměly být poskytovány příznivější 
podmínky než mají výzkumní pracovníci z 
nových členských států.

Or. pl

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že snižování rozdílů mezi členskými státy v platech a v ustanoveních o 
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sociálním zabezpečení bude mít silný vliv na zlepšenou mobilitu výzkumných pracovníků a na 
výhody, které s tím souvisí. Snahy o usnadnění mobility by se měly zaměřit nejen na výzkumné 
pracovníky, ale i na jejich rodiny.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 11

(11) Je rovněž třeba přijmout vhodná 
opatření k zamezení nesrovnalostí a 
podvodů a podniknout nezbytné kroky k 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, nařízením Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu 
nařízení a s jakýmikoli budoucími změnami, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 
dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF)..

(11) Je rovněž třeba přijmout vhodná  
patření, za prvé pro kontrolu účinnosti 
poskytovaných příspěvků a za druhé pro 
kontrolu účinnosti využívání takového 
kapitálu, pro zamezení nesrovnalostí a 
podvodů a podniknout nezbytné kroky k 
zpětnému získání ztracených, neoprávněně 
vyplacených nebo nesprávně použitých 
prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství, nařízením Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu 
nařízení a s jakýmikoli budoucími změnami, 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 
dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF)..

Or. fr

Odůvodnění

Od chvíle, kdy se zavedou veřejné fondy, se musí kontrolovat využití – účinné či nikoliv –
těchto prostředků jejich příjemci.
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Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 13

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat odpovídající pozornost 
zohledňování rovného postavení žen  a 
mužů, jakož  i – mimo jiné – pracovním 
podmínkám, transparentnosti náboru a 
profesnímu rozvoji výzkumných pracovníků 
přijatých na projekty a programy hrazené v 
rámci akcí tohoto programu, pro něž 
představuje referenční rámec doporučení 
Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské 
chartě  pro výzkumné pracovníky a o 
Kodexu chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků.

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat odpovídající pozornost 
zohledňování rovného postavení  žen a 
mužů, jakož i – mimo jiné  – pracovním 
podmínkám, opatřením pro sladění 
pracovního a rodinného života, jako jsou 
například stipendijní místa na částečný 
úvazek, transparentnosti náboru a 
profesnímu rozvoji výzkumných pracovníků 
přijatých na projekty a programy hrazené v 
rámci akcí tohoto programu, pro něž 
představuje referenční rámec doporučení 
Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 14

(14) Tento program je v souladu s dalším 
rozvojem a prováděním integrované 
strategie ohledně lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě na základě 
„Strategie pro mobilitu v rámci Evropského 
výzkumného prostoru“ a sdělení „Výzkumní 
pracovníci v Evropském výzkumném 
prostoru: Jedno povolání, mnoho uplatnění“, 
podporuje je a rovněž bere do úvahy závěry 
Rady ze dne 18. dubna 2005, pokud jde o 
lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje.

(14) Tento program je v souladu s dalším 
rozvojem a prováděním integrované 
strategie ohledně lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě na základě 
„Strategie pro mobilitu v rámci Evropského 
výzkumného prostoru“ a sdělení „Výzkumní 
pracovníci v Evropském výzkumném 
prostoru: Jedno povolání, mnoho uplatnění“, 
podporuje je a rovněž bere do úvahy závěry 
Rady ze dne 18. dubna 2005, pokud jde o 
lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje.

Aby došlo k vytvoření skutečného 
evropského výzkumného prostoru, členské 
státy se vyzývají, aby využívaly Evropskou 
chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků.
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Or. it

Odůvodnění

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků jsou zásadními prostředky k podporování úplné mobility výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Specifický program Lidé se zaměřuje 
na zvýšení lidského potenciálu ve výzkumu 
a vývoji v Evropě z hlediska kvantity i 
kvality. Je zcela zásadní, aby byl vědecký 
výzkum uznán a prosazován jako 
profesionální kariéra a 
podporován podněty, které by se na jeho 
nový status vázaly. To by podporovalo 
udržení excelence v základním výzkumu a 
souvislý rozvoj technologického výzkumu a 
výrazně by to podněcovalo mobilitu 
evropských výzkumných pracovníků 
z Evropy i v rámci Evropy. Dále by takové 
opatření pomohlo poskytnout náležité 
podmínky, které by přilákaly nejlepší 
zahraniční výzkumné pracovníky 
k provádění výzkumu v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 pododstavec 1

Specifický program podporuje kvantitavním 
i kvalitativním posilováním lidského 
potenciálu v oblasti výzkumu a techniky v 
Evropě činnosti určené pro lidi. Budou 
posíleny činnosti podporující odbornou 
přípravu a profesní rozvoj výzkumných 
pracovníků, tzv. akce „Marie Curie“, 
přičemž se věnuje větší pozornost klíčovým 
aspektům rozvoje dovedností a profesního 

Specifický program podporuje kvantitavním 
i kvalitativním posilováním lidského 
potenciálu v oblasti výzkumu a techniky v 
Evropě  činnosti určené pro lidi. Budou 
posíleny činnosti podporující odbornou 
přípravu a profesní rozvoj výzkumných 
pracovníků, tzv. akce „Marie Curie“, 
přičemž se zaměří na klíčové aspekty
rozvoje dovedností a profesního rozvoje a 
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rozvoje a posílení vazeb na vnitrostátní 
systémy.

posílení vazeb na vnitrostátní systémy.

Or. es

Odůvodnění

Cílem není „posílit“ akce Marie Curie, ale zaměřit je na rozšiřování kvalifikací a profesní 
rozvoj.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami. 

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami. Nebudou se financovat žádné 
projekty týkající se výzkumu embryí či 
embryonálních kmenových buněk, jelikož 
jsou zakázány v několika členských státech 
s ohledem na požadavky týkající se 
základních lidských práv a na ústavní 
principy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V případě eticky citlivých výzkumných 
projektů obdrží účastníci před zahájením 
projektu souhlas nebo povolení od státních 
či místních etických výborů. Komise navíc 
projekty systematicky přezkoumá a jednou 
ročně podá zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě. Ve zvláštních případech může dojít 
na etický přezkum i po zahájení projektu.

– výzkumná činnost za účelem klonování 
lidí k reprodukčním účelům,
– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
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by mohla učinit tyto změny dědičnými,
– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům.

Pozměňovací návrh, který předložili Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto 
Pirilli, Paul Rübig

Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V rámci tohoto programu není financován 
výzkum v těchto oblastech:

– výzkumná činnost za účelem klonování 
lidí k reprodukčním účelům,

– výzkumná činnost za účelem klonování 
lidských embryí, 

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými, 

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými, 

– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

– výzkumná činnost zaměřená navytvoření 
lidských embryí výlučně pro výzkumné 
účely nebo za účelem získání kmenových 
buněk a výzkumná činnost využívající 
buňky takových embryí, a 
– výzkumná činnost, která zabíjí lidská 
embrya nebo která využívá lidských 
embryonálních kmenových buněk.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. V rámci tohoto programu nesmí být 
financováno následující:
– výzkumné projekty, které jsou zakázány v 
členských státech z důvodů vztahujících se 
na požadavky týkající se základních 
lidských práv a na ústavní principy, 
– výzkumné projekty, které ohrožují 
základní hodnoty lidské důstojnosti, 
– metody klonování lidských embryí, 
– zásahy do lidské buněčné linie, a 
– využívání a výroba embryí a 
embryonálních kmenových buněk pro účely 
vědeckého výzkumu, jelikož jsou lidé cílem 
samotným a lidské tělo, a ženské tělo 
především, by nemělo být předmětem 
komercializace.
Nebude poskytnuto žádné financování 
výzkumu chimér.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum:

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financovány tyto oblasti výzkumu:

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech, 

– výzkumná činnost zaměřená na 
klonování lidských embryí, 

– výzkumné  činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán. 

– výzkumná činnost zaměřená na 
modifikaci genetického dědictví lidí, která 
by mohla učinit takové změny dědičnými, 
– výzkumná činnost zaměřená na tvorbu 
lidských embryí výlučně pro výzkumné 
účely nebo pro účely získávání kmenových 
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buněk a výzkumná činnost využívající 
buňky takových embryí, a 
– výzkumné projekty, které přímo či 
nepřímo vedou k zabíjení lidských embryí.
V oblasti výzkumu embryonálních 
kmenových buněk bude využito zkušenosti 
národních institutů zdraví (NIH) a bude 
omezeno financování výzkumu 
embryonálních kmenových buněk na buňky 
vytvořené před srpnem 2001. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům.

Pozměňovací návrh, který předložili Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter 
Liese, Jan Christian Ehler, Paul Rübig

Pozměňovací návrh 28
Čl. 4 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum:

3. V případech, kde je využití technologie z 
etického hlediska kontroverzní (např. 
výzkum s použitím embryonálních 
kmenových buněk, nadbytečná embrya 
produkovaná pomocí IVF, otázky 
vycházející z využívání genetických dat v 
případě neexistujících terapií), EU 
upřednostní výzkumné projekty obsahující 
alternativu k takovým eticky kontroverzním 
technologiím, např. výzkum dospělých 
kmenových buněk a kmenových buněk z 
pupeční šňůry, léčby poruch plodnosti bez 
produkování nadbytečných embryí, 
genetické testování ve spojitosti s terapií.

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech,
– výzkumné  činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 29
Čl. 4 odst. 3 odrážka 1a (nová)

– výzkum embryí a embryonálních 
kmenových buněk, zakázaných v několika 
členských státech na základě zásadních 
požadavků týkajících se lidských práv a 
ústavních principů

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 30
Čl. 4 odst. 3 odrážka 2

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech,

– výzkumné projekty, které ohrožují princip 
subsidiarity a hodnoty lidské důstojnosti a 
představují hrozbu nekomercializaci 
lidského těla, a ženského těla především.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 31
Čl. 6 odst. 1

1. Komise vypracuje pracovní program pro  
provedení specifického programu, který 
podrobněji upraví cíle a vědecké a technické 
priority stanovené v příloze, režim 
financování, který má být použit pro dané 
téma, na které se předkládají návrhy, a 

1. Komise vypracuje pracovní program pro  
provedení specifického programu, který 
podrobněji upraví cíle a činnosti stanovené v 
příloze, režim financování, který má být 
použit pro dané akce, na které se předkládají 
návrhy, a časový plán provádění.
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časový plán provádění.

Or. es

Odůvodnění

Typy činností a akcí, které mají být financovány, by měly být upřesněny spolu s jejich cíli.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 32
Čl. 6 odst. 1

1. Komise vypracuje pracovní program pro 
provedení specifického programu, který 
podrobněji upraví cíle a vědecké a technické 
priority stanovené v příloze, režim 
financování, který má být použit pro dané 
téma, na které se předkládají návrhy, a 
časový plán provádění.

1. Komise vypracuje pracovní program pro 
provedení specifického programu, který 
podrobněji upraví cíle a vědecké a technické 
priority stanovené v příloze, režim 
financování, který má být použit pro dané 
téma, na které se předkládají návrhy, a 
časový plán provádění. Tento pracovní 
program musí být realizován s ohledem na 
zjednodušení postupů pro přijetí sedmého 
rámcového programu a také proto, aby 
podporoval šíření informací o činnostech 
prováděných tímto sedmým rámcovým 
programem.

Or. fr

Odůvodnění

Lepší informace spolu se zjednodušením postupů pro přijetí sedmého rámcového programu 
povzbudí realizaci sledovaných cílů.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 33
Čl. 6 odst. 2

2. Pracovní program vezme v úvahu 
příslušné výzkumné činnosti prováděné 
členskými státy, přidruženými zeměmi a 
evropskými a mezinárodními organizacemi. 
V případě potřeby je aktualizován.

2. Pracovní program vezme v úvahu 
příslušné výzkumné činnosti, činnosti 
spojené se školením výzkumných 
pracovníků a profesním rozvojem 
prováděné členskými státy, přidruženými 
zeměmi a evropskými a mezinárodními 
organizacemi, spolu s příspěvkem v podobě 
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evropské přidané hodnoty, dopadem na 
průmyslovou konkurenceschopnost a 
vztahem k ostatním politikám Společenství. 
V případě potřeby je aktualizován.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za úkol zdůraznit význam školení a profesní dráhy pro 
výzkumné pracovníky a dále upozorňuje na synergické interakce s politikami Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 34
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude se jednat o taková kritéria, 
která posoudí kvalitativní aspekty 
předkladatelů  (výzkumných 
pracovníků/organizací) a jejich potenciál k 
dalšímu pokroku, případně včetně jejich 
kapacity pro provádění projektu; kvalitu 
navrhované činnosti v oblasti vědecké 
odborné přípravy a/nebo předávání 
znalostí; přidanou hodnotu pro 
Společenství a strukturující účinek 
navrhované činnosti z hlediska jeho 
příspěvku k cílům specifického programu a 
pracovního programu. V pracovním 
programu mohou být tato kritéria a 
jakékoliv koeficienty a limity dále 
specifikovány nebo doplněny.

3. Bude provedeno hodnocení návrhů na 
nepřímé akce v rámci režimů financování a 
výběr projektů s ohledem na následující 
zásady:

– vědecká a/nebo technologická excelence;
– vztah k cílům specifického programu;
– kvalita a prováděcí možnosti 
navrhovatelů (výzkumných 
pracovníků/organizací) a jejich potenciál 
pro další rozvoj;
– kvalita navrhované činnosti co se týče 
vědeckého školení a/nebo cílů předávání 
znalostí;
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V této souvislosti musí pracovní program 
upřesnit kritéria pro hodnocení a výběr a 
může zavést další požadavky, zatížení a 
stropy. 

Or. es

Odůvodnění

Lepší definice zásad řídících výběr.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 35
Čl. 6 odst. 4

4. Pracovní program může určit: 4. Pracovní program může určit evropská 
zařízení, která obdrží zápisné v podobě 
členského příspěvku. 

a) organizace, které obdrží zápisné v 
podobě členského příspěvku;
b) podpůrné akce pro činnosti určitých 
právních subjektů.

Or. es

Odůvodnění

Všechny organizace by měly mít rovnocennou příležitost vést konkurenční boj za stejných 
podmínek. V tom případě by se měl pododstavec a) vztahovat pouze na jednotky, které mají 
statut evropského zařízení a pododstavec b) by měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 36
Čl. 7 odst. 2

2. Postup podle čl. 8 odst. 2 se použije na 
přijetí pracovního programu uvedeného v čl. 
6 odst. 1.

2. Řídící postup podle čl. 8 odst. 2 se použije 
na přijetí pracovního programu uvedeného v 
čl. 6 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Podmínky řízení programu jsou upřesněny v článku 8. Pokud by se toto jasně nestanovilo, 
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mohlo by dojít k nedorozuměním ohledně postupů pro přijetí programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 37
Čl. 7 odst. 3

3. Postup podle čl. 8 odst. 3 se použije na 
přijetí akcí v oblasti vědeckého a 
technického rozvoje, které zahrnují použití 
lidských embryí a lidských embryonálních 
kmenových buněk.

3. Regulační postup podle čl. 8 odst. 3 se 
použije na přijetí akcí v oblasti vědeckého a 
technického rozvoje, které zahrnují použití 
lidských embryí a lidských embryonálních 
kmenových buněk.

Or. es

Odůvodnění

Upřesňuje různé postupy uvedené v článku 8, aby se předešlo nejasnostem.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 38
Čl. 8 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se řídící postup podle článku 4 rozhodnutí 
1999/468/ES v souladu s čl. 7 odst. 3 
uvedeného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. es

Odůvodnění

Rozsah není omezen pouze na řídící postup; je určen spojením podstaty zmíněných článků.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 39
Čl. 8 odst. 4

4. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES je dva měsíce. 

4. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 a v čl. 5 odst. 
6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

Or. es
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh je odůvodněný vzhledem k tomu, že právě rozhodnutí Rady 1999/468/ES 
ze dne 28. června 1999 stanovuje postupy pro uplatňování prováděcích pravomocí udělených 
Komisi.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 40
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Komise učiní opatření pro samostatnou 
kontrolu, hodnocení a posouzení, jak jsou 
stanovené v článku 8 rozhodnutí, které 
zavádí Rámcový program (2007–2013) co 
se týče činností prováděných v oblastech 
obsažených v tomto specifickém programu.

Or. es

Odůvodnění

Nový článek má definovat úlohu Komise při kontrole a posuzování.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 41
PřílohaÚvod pododstavec 2

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky z 
hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to od 
základní odborné přípravy ve výzkumu až 
po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, uznávání zkušeností získaných v 
různých odvětvích a zemích a odpovídající 
pracovní podmínky. 

V programu, který bude prováděn 
prostřednictvím systematických investic do 
lidí, zejména řadou soudržných akcí „Marie 
Curie“, zaměřených na výzkumné 
pracovníky z hlediska rozvoje jejich 
dovedností a schopností na všech stupních 
kariéry, a to od základní odborné přípravy ve 
výzkumu až po jejich profesní rozvoj a 
celoživotní vzdělávání, se musí vzít v úvahu 
doporučení uvedená v Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a v Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků. 
Klíčovými prvky akcí „Marie Curie“ jsou 
mobilita, nadnárodní i mezi odvětvími, 
uznávání zkušeností získaných v různých 
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odvětvích a zemích a odpovídající pracovní 
podmínky. 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 42
Příloha Úvod pododstavec 2

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky z 
hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to 
od základní odborné přípravy ve výzkumu 
až po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, uznávání zkušeností získaných v 
různých odvětvích a zemích a odpovídající 
pracovní podmínky.

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky z 
hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to 
od základní odborné přípravy ve výzkumu 
až po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, uznávání zkušeností získaných v 
různých odvětvích a zemích a odpovídající 
pracovní podmínky.
K prosazení mobility výzkumných 
pracovníků v rámci Evropské unie je 
nezbytné začít podnikat opatření pro 
harmonizaci daňových systémů pro 
výzkumné pracovníky. 

Or. it

Odůvodnění

Za účelem posunu směrem ke skutečnému evropskému trhu pro výzkumné pracovníky a 
podpoření jejich mobility musí být stanoveny minimální podmínky, které to umožní. Je 
nepřijatelné, aby evropští výzkumní pracovníci podléhali různým daňovým systémům. Je 
načase začít se tímto problémem vážně zabývat a směřovat úsilí ke konkrétní harmonizaci 
daňových systémů pro výzkumné pracovníky.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 43
Příloha Úvod pododstavec 2
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Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky z 
hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to od 
základní odborné přípravy ve výzkumu až 
po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, uznávání zkušeností získaných v 
různých odvětvích a zemích a odpovídající 
pracovní podmínky.

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky z 
hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to od 
základní odborné přípravy ve výzkumu až 
po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, je pro tento program zcela 
zásadní; klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou také uznávání zkušeností 
získaných v různých odvětvích a zemích a 
odpovídající pracovní podmínky.

Or. es

Odůvodnění

Mobilita je důležitá pro rámcový program a související programy obecně, pro specifický 
program „Lidé“ je však zcela rozhodujícího významu.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 44
Příloha Úvod pododstavec 3

Akce „Marie Curie“ jsou určeny pro 
všechny oblasti výzkumu a technického 
rozvoje, na které se vztahuje Smlouva. 
Oblasti výzkumu si uchazeči volí libovolně. 
Nicméně i nadále je v rámci programu 
možné zaměřit se  na některé činnosti,např. 
vědecké disciplíny a technické  oblasti,  
účastnící  se  regiony, typy výzkumných 
organizací a výzkumných pracovníků, aby 
tak byl zohledněn vývoj požadavků Evropy 
v oblasti odborné přípravy výzkumných 
pracovníků, mobility, profesního rozvoje a 
výměny poznatků. Sem patří i možnost 
předkládat společné výzvy, které se týkají 
jiných částí rámcového programu.

Akce „Marie Curie“ jsou určeny pro 
všechny oblasti výzkumu a technického 
rozvoje, na které se vztahuje Smlouva. 
Oblasti výzkumu si uchazeči volí libovolně. 
Nicméně zvláštní pozornost bude věnována 
projektům, které nabízejí řešení ve 
prospěch prosazování udržitelného rozvoje, 
zdraví nebo inovací a i nadále je v rámci 
programu možné zaměřit se na některé 
činnosti, např. vědecké disciplíny a 
technické oblasti, účastnící se  regiony, typy  
výzkumných  organizací a výzkumných 
pracovníků, aby tak byl zohledněn vývoj 
požadavků Evropy v oblasti odborné 
přípravy výzkumných pracovníků, mobility, 
profesního rozvoje a výměny poznatků. Sem 
patří i možnost předkládat společné výzvy, 
které se týkají jiných částí rámcového 
programu.
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Or. fr

Odůvodnění

Není třeba odůvodňovat vzhledem k lisabonským cílům.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 45
Příloha Úvod pododstavec 3a (nový)

Co se týče odborné přípravy v oblasti 
výzkumu i akcí a cílů popsaných v tomto 
programu, budou brány v úvahu také 
informační činnosti v počáteční fázi i 
činnosti prováděné v prvních letech 
univerzitního vzdělávání. Pokud mají 
budoucí výzkumní pracovníci profitovat z 
prvotřídního školení, bude třeba, aby byli 
informováni v počátečním stádiu studia, 
což by je mělo podpořit v nasměrování 
profese směrem k výzkumu a daným 
specializovaným vědeckým oborům. To by 
se mělo vztahovat i na obory, které měly až 
dosud díky nedostatku informací nouzi o 
odborníky.

Or. es

Odůvodnění

Budoucí výzkumní pracovníci musí být informováni o možných profesních příležitostech. To je 
bude motivovat v zaměření se na konkrétní oblasti jako je například výzkum výroby jaderné 
energie, které mají v současné době nízkou prestiž, a z toho důvodu trpí nedostatkem 
výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 46
Příloha Úvod pododstavec 3a (nový)

„Akce Marie Curie“ jsou obecně uznávány 
za nejlepší část rámcového programu a byly 
a jsou velmi úspěšné. Nicméně přemíra 
přihlášených se stala překážkou pro akce 
Marie Curie, což má dopad na výzkumnou 
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obec a převážně pak na obchodní 
komunitu.

Or. en

Odůvodnění

Parlament by měl zdůraznit výraznou úspěšnost akcí „Marie Curie“ rámcového programu, 
jak to dokazuje vysoká míra přihlášených.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 47
Příloha Úvod pododstavec 3b (nový)

Pro program je rovněž důležité, aby se 
zapojily vzdělávací a výzkumné instituce 
různých velikostí a s různým zaměřením 
výzkumu. Opatření budou navržena tak, 
aby podněcovala silné oblasti výzkumu a 
aby byla otevřena sítím menších 
vzdělávacích institucí i velkým a 
všestranným institucím. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se ujasnit, že zúčastněné strany v navrhovaných opatřeních mohou být jak sítě 
malých univerzit specializujících se na užší oblast výzkumu, tak velké, integrované univerzity. 
Jinak vyvstává riziko, že struktura založená na představě, že velké, tradiční instituce jsou 
onou přirozenou akademickou kapacitou, vyloučí velké množství výzkumných pracovníků z 
menších univerzit, i když jsou často aktivní v mezinárodní spolupráci.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 48
Příloha Úvod pododstavec 3c (nový)

„Akce Marie Curie“ budou koncipovány 
tak, aby sloužily stejně všem členským 
státům. Za tímto účelem bude znovu 
přezkoumán korekční koeficient a bude 
zahájen dialog s členskými státy o zdanění 
opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Reakce na granty „Marie Curie“ jsou vesměs pozitivní, ale existuje také řada názorů na 
korekční koeficient, na určování výše grantů v různých členských státech a na státní pravidla 
zdanění, což způsobuje, že se podmínky pro „Marie Curie“ v členských státech značně liší a 
ovlivňuje to možnosti, jak přilákat schopné výzkumné pracovníky. I když posledně uvedené 
nespadá pod pravomoce Unie, mělo by to být předmětem dialogu mezi Komisí a členskými 
státy.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 49
Příloha Úvod pododstavec 3d (nový)

Podpora může být udělena i na 
postgraduální pozice výzkumným 
pracovníkům z nových členských států, aby 
se zapojovali do zavedených výzkumných 
skupin v jiných členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Integrační opatření podporující úplné zapojení nových členských států ve všech oblastech 
v Unii, by se měla samozřejmě vztahovat i na výzkum. 

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 50
Příloha Úvod pododstavec 4

Za základní přidanou hodnotu tohoto 
programu je považována velká účast 
podniků, a to včetně malých a středních 
podniků. Akce „Marie Curie“ podporují 
posílení spolupráce mezi průmyslem a 
akademickou obcí v oblasti vzdělávání 
výzkumných pracovníků, profesního rozvoje 
a výměny poznatků, zatímco na propojení 
průmyslu a akademické obce a jejich 
partnerství se zaměřuje zvláštní akce.

Za základní přidanou hodnotu tohoto 
programu je považována velká účast 
podniků, a to včetně malých a středních 
podniků. Akce „Marie Curie“ podporují 
posílení spolupráce mezi podniky, mezi 
průmyslem a akademickou obcí v oblasti 
vzdělávání výzkumných pracovníků, 
profesního rozvoje a výměny poznatků, 
zatímco na propojení průmyslu a 
akademické obce a jejich partnerství se 
zaměřuje zvláštní akce.



PE 374.087v01-00 20/34 AM\614623CS.doc
Externí překlad

CS

Or. fr

Odůvodnění

Spolupráce mezi podniky může být pozitivním faktorem také v oblasti výzkumné činnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 51
Příloha Úvod pododstavec 4

Za základní přidanou hodnotu tohoto 
programu je považována velká účast 
podniků, a to včetně malých a středních 
podniků. Akce „Marie Curie“ podporují 
posílení spolupráce mezi průmyslem a 
akademickou obcí v oblasti vzdělávání 
výzkumných pracovníků, profesního rozvoje 
a výměny poznatků, zatímco na propojení 
průmyslu a akademické obce a jejich 
partnerství se zaměřuje zvláštní akce.

Za základní přidanou hodnotu tohoto 
programu je považována velká účast 
podniků, a to včetně malých a středních 
podniků. Akce „Marie Curie“ podporují 
posílení spolupráce mezi průmyslem a 
akademickou obcí (v širším smyslu pojmu 
průmysl, zahrnujícím například společnosti 
poskytující služby a znalosti) v oblasti 
vzdělávání výzkumných pracovníků, 
profesního rozvoje a výměny poznatků, 
zatímco na propojení průmyslu a 
akademické obce a jejich partnerství se 
zaměřuje zvláštní akce.

Or. en

Odůvodnění

Termín „průmysl“ může být při interpretaci programu zavádějící. Budoucí růst se očekává 
především v jiných odvětvích než je tradiční průmysl. To by mělo být také zohledněno 
v koncepci programu a je nezbytné, aby všechny podniky, které potřebují posílit spolupráci 
s výzkumem, dostaly příležitost zapojit se za stejných podmínek.

Pozměňovací návrh, který předložili Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 52
Příloha Úvod pododstavec 6

Značný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen a 
mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ a 
stanovením směrných čísel pro účast žen a 
mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 

Značný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen a 
mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ a 
stanovením směrných čísel pro účast žen a 
mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
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Kromě toho mají akce zajistit, aby výzkumní 
pracovníci nalezli odpovídající rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem, a 
přispět ke snadnějšímu návratu ke kariéře v 
oblasti výzkumu po určité přestávce. 
Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále přihlédnutí 
k etickým, společenským, právním a širším 
kulturním aspektům výzkumu, který má být  
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické 
dopady vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání.

Kromě toho mají akce zajistit, aby výzkumní 
pracovníci nalezli odpovídající rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem, 
která by poskytla vhodné podněty k podpoře 
jejich rodin a usnadnila návrat ke kariéře v 
oblasti výzkumu po určité přestávce. 
Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále přihlédnutí 
k etickým, společenským, právním a širším 
kulturním aspektům výzkumu, který má být 
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické  
dopady vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání.

Or. it

Odůvodnění

Důraz by měl být kladen na význam sociální ochrany pro rodiny výzkumných pracovníků, 
které se často musí potýkat s praktickými problémy jako je zdraví a vzdělání dětí (jesle, školky 
atd.). 

Pozměňovací návrh, který předložili Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 53
Příloha Úvod pododstavec 6

Značný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen a 
mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ a 
stanovením směrných čísel pro účast žen a 
mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
Kromě toho mají akce zajistit, aby výzkumní 
pracovníci nalezli odpovídající rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem, a 
přispět ke snadnějšímu návratu ke kariéře v 
oblasti výzkumu po určité přestávce. 
Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále přihlédnutí 
k etickým, společenským, právním a širším 
kulturním aspektům výzkumu, který má být 
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické 
dopady vědeckého a technického rozvoje a 

Značný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen a 
mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ a 
stanovením směrných čísel pro účast žen a 
mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
Kromě toho mají akce zajistit, aby byly 
odstraněny překážky bránící mobilitě, aby 
výzkumní pracovníci nalezli odpovídající 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, a přispět ke snadnějšímu návratu ke 
kariéře v oblasti výzkumu po určité 
přestávce. Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále přihlédnutí 
k etickým, společenským, právním a širším 
kulturním aspektům výzkumu, který má být 
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické  
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předvídání. dopady vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání. 

Or. it

Odůvodnění

Akce programu Marie Curie by měly být schopny překonat všechny překážky, které mohou 
znesnadňovat život výzkumných pracovníků v zahraničí a bránit jim v práci.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 54
Příloha Úvod pododstavec 7

Za účelem plného využití potenciálu Evropy 
a zvýšení její přitažlivosti pro výzkumné 
pracovníky se bude prostřednictvím akcí 
„Marie Curie“ vytvářet konkrétní součinnost 
s jinými akcemi jak v rámci politiky 
Společenství v oblasti výzkumu, tak v rámci 
akcí založených na jiných politikách 
Společenství, např. v oblasti vzdělávání, 
soudržnosti a zaměstnanosti. O tuto 
součinnost budou rovněž usilovat akce na 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Za účelem plného využití potenciálu Evropy 
a zvýšení její přitažlivosti pro výzkumné 
pracovníky se bude  prostřednictvím akcí 
„Marie Curie“ vytvářet konkrétní součinnost 
s jinými akcemi jak v rámci politiky 
Společenství v oblasti výzkumu a inovací, 
tak v rámci akcí založených na jiných 
politikách Společenství, např. v oblasti 
vzdělávání, soudržnosti a zaměstnanosti, 
informační společnosti, politice rozšiřování 

a v evropské politice sousedství. O tuto 
součinnost budou rovněž usilovat akce na 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Or. pl

Odůvodnění

Měly by být uvedeny příklady politik, jejichž efektivitu by podstatně zvýšila synergie s akcemi 
Marie Curie (mobilita a kontakty s intelektuálními elitami a elitami vytvářejícími názory).

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 55
Příloha Etická hlediska pododstavec 1

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 



AM\614623CS.doc 23/34 PE 374.087v01-00
Externí překlad

CS

práv Evropské unie, a zejména ochrana 
lidské důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu s 
právem Společenství a platným zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů a 
pravidel chování,  například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o 
lidskýchprávech a biomedicíně podepsanou  
v Oviedu  dne  4.dubna 1997 a jejími 
dodatkovými protokoly, Úmluvou OSN o 
právech dítěte, Všeobecnou deklarací o 
lidském genomu a lidských právech přijatou 
organizací UNESCO, Úmluvou OSN o 
biologických a toxinových zbraních 
(BTWC), Mezinárodní smlouvou o 
rostlinných genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a souvisejícími rezolucemi 
Světové zdravotnické organizace (WHO).

práv Evropské unie, a zejména ochrana 
lidské důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu s 
právem Společenství a platným zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů a 
pravidel chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně podepsanou  v 
Oviedu  dne  4. dubna 1997 a jejími 
dodatkovými protokoly, Úmluvou OSN o 
právech dítěte, Všeobecnou deklarací o 
lidském genomu a lidských právech přijatou 
organizací UNESCO, Úmluvou OSN o 
biologických a toxinových zbraních 
(BTWC), Mezinárodní smlouvou o 
rostlinných genetických zdrojích pro výživu  
a zemědělství a souvisejícími rezolucemi 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
rezolucemi Evropského parlamentu ze dne 
10. března 2005 o obchodu s lidskými 
vajíčky1 a ze dne 26. října 2005 o 
patentování biotechnologických vynálezů2 a 
zákony a nařízeními platnými ve státech, 
kde jsou dotčené výzkumné projekty 
prováděny.
_________________
1 Úř. věst.C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Přijaté texty, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 56
Příloha Etická hlediska pododstavec 2

Rovněž se vezmou v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku v 
biotechnologii (1991–1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998). 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 57
Příloha Etická hlediska pododstavec 2

Rovněž se vezmou v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku v 
biotechnologii (1991–1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 58
Příloha Etická hlediska pododstavec 3

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován. V každém případě se však 
uplatňují vnitrostátní právní předpisy a 
výzkum, který je zakázán v některém 
členském státě nebo jiné zemi, nebude v 
uvedeném členském státě nebo zemi 
financován z prostředků Společenství.

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat   
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 59
Příloha Etická hlediska pododstavec 4

Subjekty uskutečňující výzkumné projekty 
musí případně obdržet souhlas příslušných 
státních nebo místních etických výborů, 

Subjekty uskutečňující nebo podílející se na 
výzkumných projektech týkajících se eticky 
citlivých otázek jako je analýza DNA
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dříve než zahájí činnosti v oblasti výzkumu 
a technického rozvoje. Komise bude 
systematicky provádět rovněž etický 
přezkum u návrhů, které se zabývají eticky 
citlivými otázkami nebo kde etickým 
hlediskům nebyla věnována odpovídající 
pozornost. V určitých případech se může 
etický přezkum uskutečnit během provádění 
projektu.

prováděná na lidech, výzkum prováděný na 
osobách, které nemohou dát informovaný 
souhlas, výzkum spojený s utrpením 
obratlovců atd., musí obdržet souhlas 
příslušných státních nebo místních etických 
výborů, dříve než zahájí činnosti v oblasti 
výzkumu a technického rozvoje. Komise 
bude systematicky provádět rovněž etický 
přezkum návrhů.V určitých případech se 
může etický přezkum uskutečnit během 
provádění projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 60
Příloha Etická hlediska pododstavec 5

V souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí 
se neposkytne financování výzkumným 
činnostem, jež jsou zakázány ve všech 
členských státech.

Komise bude jednou ročně informovat 
Evropský parlament a Radu o svých 
aktivitách v této oblasti. Navíc Komise 
Evropskému parlamentu a Radě na 
požádání poskytne potřebné informace.

Or. en

Odůvodnění

Formulace navržená Komisí je v jednom bodě příliš nepřesná, především musí být zahrnuta 
povinnost informovat Parlament.

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 61
Příloha Etická hlediska pododstavec 8

Výzkum etických otázek souvisejících s 
vědeckým a technickým rozvojem bude 
proveden v části specifického programu 
„Kapacity“ nazvané „Věda ve společnosti“.

Výzkum etických otázek souvisejících s 
vědeckým a technickým rozvojem bude 
proveden v části tohoto programu nazvané 
„Věda ve společnosti“.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 62
Příloha Etická hlediska Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ 

pododstavec 1a (nový)

Komise učiní opatření k prozkoumání 
dalších profesních příležitostí pro ty, kteří 
začínají kariéru ve výzkumu (a ještě nejsou 
zaměstnáni na plný úvazek ve výzkumném 
odvětví), a kteří mají za sebou stáže, 
krátkodobé smluvní poměry či stipendijní 
pobyty, především pak stipendijní pobyty 
programu Marie Curie.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 63
Příloha Etická hlediska Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ 

pododstavec 2

Akce bude prováděna prostřednictvím sítí 
vybraných v soutěži doplňujících organizací 
z různých zemí zapojených do odborné 
přípravy v oblasti výzkumu. Sítě budou 
vybudovány na základě společného 
vzdělávacího programu v oblasti výzkumu a 
budou odpovídat přesně stanoveným 
potřebám vzdělávání v definovaných 
vědeckých a technických oblastech a budou 
zohledňovat interdisciplinární a nově 
vznikající supradisciplinární oblasti. Tyto 
vzdělávací programy se budou zaměřovat 
zejména na rozvoj a prohlubování 
výzkumných schopností mladých 
výzkumných pracovníků. Odborná příprava 
se převážně zaměří na vědecké a technické 
poznatky získané výzkumnou prací na 
jednotlivých projektech a bude doplněna 
vzdělávacími moduly orientovanými na jiné 
příslušné dovednosti a schopnosti, např. v 
oblasti řízení a financování výzkumných 
projektů a programů, práv duševního 

Akce bude prováděna prostřednictvím sítí 
vybraných v soutěži doplňujících organizací 
z různých zemí zapojených do odborné 
přípravy v oblasti výzkumu nebo 
z jednotlivých výzkumných míst.
Předpoklady pro podporu budou založeny
na (vypouští se) společném vzdělávacím
programu v oblasti výzkumu a budou 
odpovídat přesně stanoveným potřebám  
vzdělávání v definovaných vědeckých a 
technických oblastech a budou zohledňovat 
interdisciplinární a nově vznikající 
supradisciplinární oblasti. Tyto vzdělávací 
programy se budou zaměřovat  zejména na 
rozvoj a prohlubování výzkumných 
schopností mladých výzkumných 
pracovníků. Odborná příprava se převážně 
zaměří na vědecké a technické poznatky 
získané výzkumnou prací na jednotlivých 
projektech a bude doplněna vzdělávacími 
moduly orientovanými na jiné příslušné 
dovednosti a schopnosti, např. v oblasti 
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vlastnictví a jiných metod využívajících 
výsledky výzkumu, podnikání, etických 
hledisek, komunikace a společenského 
dosahu.

řízení a financování výzkumných projektů a 
programů, práv duševního vlastnictví a 
jiných metod využívajících výsledky 
výzkumu, podnikání, etických hledisek, 
komunikace a společenského dosahu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se podpořit, aby se jednotlivá výzkumná místa s velkou kapacitou a schopností ukázat 
ve svém výzkumu evropskou perspektivu, mohla jako taková zapojit.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 64
Příloha Etická hlediska Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ 

pododstavec 2

Akce bude prováděna prostřednictvím sítí 
vybraných v soutěži doplňujících organizací 
z různých zemí zapojených do odborné 
přípravy v oblasti výzkumu. Sítě budou 
vybudovány na základě společného 
vzdělávacího programu v oblasti výzkumu a 
budou odpovídat přesně stanoveným 
potřebám vzdělávání v definovaných 
vědeckých a technických oblastech a budou 
zohledňovat interdisciplinární a nově 
vznikající supradisciplinární oblasti. Tyto 
vzdělávací programy se budou zaměřovat 
zejména na rozvoj a prohlubování 
výzkumných schopností mladých 
výzkumných pracovníků. Odborná příprava 
se převážně zaměří na vědecké a technické 
poznatky získané výzkumnou prací na 
jednotlivých projektech a bude doplněna 
vzdělávacími moduly orientovanými na jiné 
příslušné dovednosti a schopnosti, např. v 
oblasti řízení a financování výzkumných 
projektů a programů, práv duševního 
vlastnictví a jiných metod využívajících 
výsledky výzkumu, podnikání, etických 
hledisek, komunikace a společenského 
dosahu.

Akce bude prováděna prostřednictvím sítí 
vybraných v soutěži doplňujících organizací, 
včetně sítí mezinárodních postgraduálních 
a doktorských studií, z různých zemí 
zapojených do odborné přípravy v oblasti 
výzkumu. Sítě budou vybudovány na 
základě společného vzdělávacího programu 
v oblasti výzkumu a budou odpovídat přesně 
stanoveným potřebám vzdělávání v 
definovaných vědeckých a technických 
oblastech a budou zohledňovat 
interdisciplinární a nově vznikající 
supradisciplinární oblasti. Tyto vzdělávací 
programy se budou zaměřovat zejména na 
rozvoj a prohlubování výzkumných 
schopností mladých výzkumných 
pracovníků. Odborná příprava se převážně 
zaměří na vědecké a technické poznatky 
získané výzkumnou prací na jednotlivých 
projektech a bude doplněna vzdělávacími 
moduly orientovanými na jiné příslušné 
dovednosti a schopnosti, např. v oblasti 
řízení a financování výzkumných projektů a 
programů, práv duševního vlastnictví a 
jiných metod využívajících výsledky 
výzkumu, podnikání, etických hledisek, 
komunikace a společenského dosahu.
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Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 65
Příloha Etická hlediska Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ 

pododstavec 5 odrážka 2a (nová)

– možnost vytvoření časově omezených 
pracovních míst na univerzitách pro 
výzkumné pracovníky, kteří pracují 
v podnicích; s cílem posílit spolupráci mezi 
akademickou obcí a podnikáním a předávat 
poznatky;

Or. en

Odůvodnění

To by zvýšilo mobilitu výzkumných pracovníků mezi průmyslem/podnikáním a akademickou 
obcí a zlepšilo výměnu poznatků mezi akademickým a průmyslovým výzkumem.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 66
Příloha Etická hlediska Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 1

Tato akce se zaměřuje na zkušené výzkumné 
pracovníky v různých fázích jejich kariéry a 
má zvýšit jejich individuální schopnosti 
prostřednictvím nabývání 
multidisciplinárních nebo 
interdisciplinárních dovedností nebo 
získávání mezioborových zkušeností. Cílem 
je podpořit výzkumné pracovníky při 
získávání a/nebo posilování vedoucího 
nezávislého postavení, např. hlavního 
výzkumného pracovníka, profesora nebo 
jiného vedoucího postavení ve vzdělávání 
nebo podniku. Akce bude rovněž pomáhat 
výzkumným pracovníkům vrátit se ke 
kariéře v oblasti výzkumu po určité 
přestávce nebo se po zkušenosti s mobilitou 
(znovu) zapojit do kariéry v oblasti výzkumu 

Tato akce se zaměřuje na výzkumné 
pracovníky v různých fázích jejich kariéry a 
má zvýšit jejich individuální schopnosti 
prostřednictvím nabývání 
multidisciplinárních nebo 
interdisciplinárních dovedností nebo 
získávání mezioborových zkušeností. Cílem 
je podpořit výzkumné pracovníky při 
získávání a/nebo posilování vedoucího  
nezávislého postavení, např. hlavního 
výzkumného pracovníka, profesora nebo 
jiného vedoucího postavení ve vzdělávání   
nebo podniku. Akce bude rovněž pomáhat 
výzkumným pracovníkům vrátit se ke 
kariéře v oblasti výzkumu po určité  
přestávce nebo se po zkušenosti s mobilitou 
(znovu) zapojit do kariéry v oblasti výzkumu 
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v členských státech a přidružených zemích, 
včetně jejich země původu.

v členských státech a přidružených zemích, 
včetně jejich země původu.

Or. en

Odůvodnění

Příliš úzké vymezení představuje riziko vyřazení schopných mladých výzkumných pracovníků, 
kteří chtějí pokračovat ve vědecké kariéře po ukončení postgraduálního studia. Schopnosti a 
zkušenosti se prokáží během procesu selekce, což snižuje potřebu kodifikace. Stejně tak není 
nutné určovat přesný počet let praxe potřebných k účasti – stačí upřesnit, že by měl uchazeč 
mít ukončena postgraduální studia.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 67
Příloha Etická hlediska Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 2

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek; očekává se však, že výzkumní 
pracovníci budou zpravidla mít větší 
zkušenosti, protože akce je zaměřena na 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít ukončené postgraduální 
studium.

Or. en

Odůvodnění

Příliš úzké vymezení představuje riziko vyřazení schopných mladých výzkumných pracovníků, 
kteří chtějí pokračovat ve vědecké kariéře po ukončení postgraduálního studia. Schopnosti a 
zkušenosti se prokáží během procesu selekce, což snižuje potřebu kodifikace. Stejně tak není 
nutné určovat přesný počet let praxe potřebných k účasti – stačí upřesnit, že by měl uchazeč 
mít ukončena postgraduální studia.

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 68
Příloha Etická hlediska Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 2

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek; očekává se však, že výzkumní 
pracovníci budou zpravidla mít větší 

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek či rovnocenného objemu nebo 
doktorát; očekává se však, že výzkumní 
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zkušenosti, protože akce je zaměřena na 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.

pracovníci budou zpravidla mít větší 
zkušenosti, protože akce je zaměřena na 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 69
Příloha Etická hlediska Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 4 

odrážka 2

– jiné veřejné nebo soukromé subjekty, 
včetně velkých výzkumných organizací, 
které buď z úředního pověření financují a 
řídí stipendijní programy, nebo které jsou 
uznány orgány veřejné moci, jako např. 
agentury zřizované vládami podle 
soukromého práva, které jsou pověřeny 
veřejnou službou, charity atd.;

– jiné veřejné nebo soukromé subjekty, 
včetně velkých výzkumných organizací, 
které buď z úředního pověření financují a 
řídí stipendijní programy, nebo které jsou 
uznány orgány veřejné moci, jako např. 
agentury zřizované vládami podle 
soukromého práva, které jsou pověřeny 
veřejnou službou, charity, podniky 
spolupracující se státními orgány atd.;

Or. en

Odůvodnění

Podniky, které mají k dispozici zdroje a které mají zájem účastnit se takového systému 
spolufinancování, by neměly být opomíjeny, i když nemohou mít rozhodující vliv na program 
jako takový.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 70
Příloha Etická hlediska Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 4 

odrážka 3a (nová)

Výměnné stipendijní pobyty: Podpora 
výzkumných pracovníků od začátku jejich 
samostatné výzkumné kariéry k dosažení 
samostatné vedoucí pozice v členském státě 
původu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 71
Příloha Etická hlediska Činnosti „Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich 

propojení“ pododstavec 1

Tato akce usiluje o vytvoření a podporu 
dynamického propojení mezi veřejnými 
výzkumnými organizacemi a soukromými 
obchodními společnostmi, zejména včetně 
malých a středních podniků, založeného na 
programech dlouhodobé spolupráce s 
velkým potenciálem pro intenzivnější 
výměnu poznatků a vzájemné porozumění 
různorodým kulturním prostředím a 
požadavkům na dovednosti v obou 
sektorech.

Tato akce usiluje o vytvoření a podporu 
dynamického propojení mezi veřejnými 
výzkumnými organizacemi a soukromými 
obchodními společnostmi, zejména včetně 
malých a středních podniků, založeného na 
programech dlouhodobé spolupráce s 
velkým potenciálem pro intenzivnější 
výměnu poznatků a vzájemné porozumění 
různorodým kulturním prostředím a 
požadavkům na dovednosti v obou 
sektorech. Akce bude koncipována tak, aby 
neomezovala mobilitu zúčastněných 
výzkumných pracovníků, tzn. omezováním 
publikování výstupů z výzkumu či 
zajišťováním budoucích postů u některých 
organizací.

Or. en

Odůvodnění

Pro zlepšení spolupráce mezi průmyslem a akademickou obcí se musí záležitosti spojené 
s intelektuálním vlastnictvím vyřešit předem. Fondy EU by se měly využívat, aby se posílilo 
postavení Unie jako takové; proto by se mělo zřetelně stanovit, že dohody o spolupráci nesmí 
omezovat mobilitu, například obdobími „karantény“, zajišťováním budoucích postů či 
publikováním výstupů z výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 72
Příloha Etická hlediska Činnosti „Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich 

propojení“ pododstavec 2

Akce bude prováděna flexibilně 
prostřednictvím programů spolupráce mezi 
organizacemi z obou sektorů alespoň ze 
dvou různých členských států nebo 
přidružených států a v tomto rámci bude 
podporováno vzájemné působení lidských 
zdrojů. Podpora Společenství může nabývat 
těchto forem:

Akce bude prováděna flexibilně a bude 
založena na zkušenostech získaných 
v rámci stávajícího partnerství mezi 
průmyslem a akademickou obcí v celé 
Evropské unii, prostřednictvím programů 
spolupráce mezi organizacemi z obou 
sektorů alespoň ze dvou různých členských 
států nebo přidružených států a v tomto 
rámci bude podporováno vzájemné působení 
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lidských zdrojů. Podpora Společenství může 
nabývat těchto forem: 

Or. en

Odůvodnění

Většina univerzit již má dobře zavedené partnerské vztahy s průmyslem a podnikatelskou 
sférou. Této zkušenosti týkající se potřeby určitých funkcí a regulace práv duševního 
vlastnictví, by mělo být využito jako základny pro budoucí činnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 73
Příloha Etická hlediska Činnosti „Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich 

propojení“ pododstavec 2 odrážka 3a (nová)

– akce k posílení vývoje regionálních 
klastrů spojených s výzkumem;

Or. en

Odůvodnění

Vyvíjení vědomého úsilí v regionech, kde se nachází regionální klastry v blízkosti univerzit, je 
důležitým opatřením k posílení výzkumu a vývoje v malých a středních podnicích. V mnoha 
případech bude strategie zaměřená na klastry úspěšnější než tradiční přístup, který se 
soustředí na jednotlivé malé firmy.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací náverh 74
Příloha Etická hlediska Činnosti „Mezinárodní rozměr“ pododstavec 1

Mezinárodní rozměr je považován za 
základní složku lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě; na tuto složku 
se soustřeďují zvláštní akce jak z hlediska 
profesního rozvoje evropských výzkumných 
pracovníků, tak z hlediska posilování 
mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
výzkumných pracovníků.

Mezinárodní rozměr je považován za 
základní složku lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě; na tuto složku 
se soustřeďují zvláštní akce jak z hlediska 
profesního rozvoje evropských  výzkumných  
pracovníků, tak z hlediska posilování  
mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
výzkumných pracovníků, jak na státní, tak 
na regionální úrovni. 

Or. fr
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Odůvodnění

Návrh na spolufinancování programů mobility může mít pákový efekt a umožnit tak 
zohlednění různých potřeb, jak výzkumných pracovníků na počátku jejich kariéry, tak těch, 
kteří již mají více zkušeností. Regiony hrají při zajišťování mobility výzkumných pracovníků 
důležitou úlohu a je tedy vhodné je v této souvislosti zmínit.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 75
Příloha Etická hlediska Činnosti „Mezinárodní rozměr“ pododstavec 2 bod i)

i) mezinárodních výjezdních stipendií s 
povinným návratem pro zkušené výzkumné 
pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání 
a diverzifikace jejich schopností, díky 
kterým by získali nové dovednosti a 
poznatky;

i) mezinárodních výjezdních stipendií s 
povinným návratem do Evropské unie, pro  
zkušené výzkumné pracovníky v rámci 
celoživotního vzdělávání a diverzifikace 
jejich schopností, díky kterým by získali 
nové dovednosti a poznatky. Výzkumným 
pracovníkům, kteří se nemohou vrátit do 
své domovské instituce, může být 
poskytnuta podpora ve výši jednoho 
ročního platu;

Or. en

Odůvodnění

Požadavky kladené na instituce musí být realistické, pokud se má podněcovat jejich zájem o 
program. Není ospravedlnitelné žádat po univerzitách, aby znovu zaměstnávali výzkumné 
pracovníky, kteří byli dlouho v zahraničí, i když se třeba jednalo o stipendijní program. Jádro 
věci spočívá v tom, že by se výzkumní pracovníci s nabytými znalostmi měli vracet do Evropy; 
tento záměr by měl být naplněn, i kdyby se měli vracet do jiné instituce.

Pozměňovací návrh, který předložili Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 76
Příloha Etická hlediska Činnosti „Mezinárodní rozměr“ pododstavec 2 bod i)

i) mezinárodních výjezdních stipendií s 
povinným návratem pro zkušené výzkumné 
pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání 
a diverzifikace jejich schopností, díky 
kterým by získali nové dovednosti a 
poznatky;

i) mezinárodních výjezdních stipendií s 
povinným návratem do Evropské unie pro 
zkušené výzkumné pracovníky v rámci 
celoživotního vzdělávání a diverzifikace 
jejich schopností, díky kterým by získali 
nové dovednosti a poznatky;

Or. it
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Odůvodnění

Výzkumní pracovníci by neměli mít povinnost vracet se do své země, ale před návratem domů 
by jim mělo být umožněno pokračovat v práci v jiném členském státě Evropské unie.


