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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 
jakékoli užitečné informace, které má 
k dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

U akcí zvláštního cíle „Bezpečné 
společnosti – ochrana svobody a 
bezpečnosti Evropy a jejích občanů“ může 
Komise orgánům a institucím Unie nebo 
vnitrostátním orgánům členských států 
zpřístupnit jakékoli užitečné informace, 
které má k dispozici, o výsledcích 
účastníka, jenž obdržel finanční prostředky 
Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný pracovní program může 
omezit účast na programu Horizont 2020 
nebo jeho částech pro právní subjekty
usazené v třetích zemích, v nichž jsou 
podmínky pro účast právních subjektů z 
členských států na výzkumných a 
inovačních programech třetí země 
považovány za poškozující zájmy Unie.

2. Příslušný pracovní program může 
omezit účast na programu Horizont 2020 
nebo jeho částech pro právní subjekty,
které by s ohledem na činnost, kterou 
vykonávají, na cíle, které sledují, nebo 
místa, v nichž působí, mohly potenciálně 
bránit Unii v plnění jejích závazků podle 
mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Horizont 2020 vyloučí právní subjekty 
(včetně přidružených subjektů), jejichž 
účast vzhledem k cílům, které sledují, 
k místu jejich usazení, k charakteru nebo 
umístění jejich činností by vedla k tomu,
že by Evropská unie musela uznat jako 
zákonnou situaci nebo poskytnout pomoc 
či podporu při zachování situace vzniklé v 
důsledku závažného porušení 
mezinárodních právních předpisů (včetně 
mezinárodního humanitárního práva), 
kde by takové porušení konstatovala 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN nebo 
rozsudek či poradní stanovisko 
Mezinárodního soudního dvora.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem společného financování akcí 
mohou být vydány společné výzvy 
k předkládání návrhů s třetími zeměmi 
nebo jejich vědeckými a technickými 
organizacemi a agenturami nebo 
s mezinárodními organizacemi. Návrhy 
budou hodnoceny a vybírány 
prostřednictvím společných postupů 
hodnocení a výběru, které budou 
dohodnuty. Tyto postupy hodnocení a 
výběru zajistí dodržování zásad 
stanovených v hlavě VI nařízení XX/2012 
[finanční nařízení] a podílí se na nich 
vyvážená skupina nezávislých odborníků 
jmenovaných každou stranou.

1. Za účelem společného financování akcí
v oblastech s jasnou evropskou přidanou 
hodnotou mohou být vydány společné 
výzvy k předkládání návrhů s třetími 
zeměmi nebo jejich vědeckými a 
technickými organizacemi a agenturami 
nebo s mezinárodními organizacemi.
Návrhy budou hodnoceny a vybírány 
prostřednictvím společných postupů 
hodnocení a výběru, které budou 
dohodnuty. Tyto postupy hodnocení a 
výběru zajistí dodržování zásad 
stanovených v hlavě VI nařízení XX/2012 
[finanční nařízení] a podílí se na nich 
vyvážená skupina nezávislých odborníků 
jmenovaných každou stranou.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě.

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě.
Pravidla příjemců pro zadávání 
subdodávek by neměla diskriminovat 
některé členské státy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud nemůže být daň z přidané 
hodnoty (DPH) vrácena podle platných 
vnitrostátních právních předpisů o DPH, 
je považována za způsobilý náklad.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 23a
Přímé náklady

Přímé náklady se stanoví podle běžných 
účetních postupů účastníka.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
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základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, normalizačním organizacím či 
podnikům, s cílem vytvořit databázi 
kandidátů.

základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, univerzitám, normalizačním 
organizacím, organizacím občanské 
společnosti či podnikům, s cílem vytvořit 
databázi kandidátů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt
odborné znalosti i vyvážené zastoupení 
žen a mužů a vyvážené zeměpisné 
zastoupení.
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