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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze je přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; 
připomíná, že příští VFR musí obsahovat 
dostatek dodatečných zdrojů, aby mohla 
Unie plnit své stávající politické priority 
a nové úkoly vyplývající z Lisabonské 
smlouvy a aby mohla reagovat na 
nepředvídané události; poukazuje na to, 
že i při zvýšení úrovně zdrojů pro příští 
VFR o nejméně 5 % oproti roku 2013 je 
možné přispět ke splnění dohodnutých 
cílů a závazků Unie a k zásadě solidarity 
Unie jen v omezené míře; vyzývá Radu, 
aby v případě, že nesdílí tento přístup, 
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jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů lze nyní bez 
ohledu na jejich prokazatelnou evropskou 
přidanou hodnotu upustit;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1c. připomíná především, že ve stejném 
usnesení Evropský parlament vyzývá k 
výraznému navýšení příslušných 
prostředků od roku 2013, aby bylo možné 
posílit, stimulovat a zajistit financování 
výzkumu, vývoje a inovací v Unii;

Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. připomíná dále svůj postoj, že 
v příštím VFR by mělo dojít k vyšší 
koncentraci rozpočtových zdrojů 
v oblastech podporujících hospodářský 
růst a konkurenceschopnost, jako je 
například výzkum a inovace, a to 
v souladu se zásadami evropské přidané 
hodnoty a excelence;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 2020, která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity 
a udržitelnosti životního prostředí, chce 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), 
a současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. V této souvislosti představuje 
stěžejní iniciativa Unie inovací strategický 
a integrovaný přístup k výzkumu 
a inovacím a stanovuje rámec a cíle, 
k jejichž naplnění by mělo přispět budoucí 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie. Výzkum a inovace jsou rovněž 
klíčovými činiteli pro další stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, zejména 
pro ty, které se týkají Evropy účinněji 
využívající zdroje, průmyslové politiky pro 
éru globalizace a digitální agendy pro 
Evropu. Pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 souvisejících s výzkumem 
a inovacemi bude hrát klíčovou úlohu také 
politika soudržnosti, a to prostřednictvím 
budování kapacit a poskytováním 
prostředků k dosažení excelence.

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 2020, která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity 
a udržitelnosti životního prostředí, chce 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), 
a současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. V této souvislosti představuje 
stěžejní iniciativa Unie inovací strategický 
a integrovaný přístup k výzkumu 
a inovacím a stanovuje rámec a cíle, 
k jejichž naplnění by mělo přispět budoucí 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie. Výzkum a inovace jsou rovněž 
klíčovými činiteli pro další stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, zejména 
pro ty, které se týkají Evropy účinněji 
využívající zdroje, průmyslové politiky pro 
éru globalizace a digitální agendy pro 
Evropu. Pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 souvisejících s výzkumem 
a inovacemi bude hrát klíčovou úlohu také 
politika soudržnosti, a to prostřednictvím 
budování kapacit a poskytováním 
prostředků k dosažení excelence, z čehož 
vyplývá význam podpory hlubší 
součinnosti a doplňkovosti se 
strukturálními fondy. Při výběru projektů 
financovaných v rámci koncepce  cesty 
k excelenci je třeba nicméně vycházet 
z určitých standardů kvality. S cílem 
zajistit jejich trvalý úspěch je třeba 
projektům financovaným v rámci cesty 
k excelenci věnovat zvláštní pozornost 
a pečlivě je monitorovat.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada na svém zasedání dne 
4. února 2011 podpořila koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie pro zvýšení účinnosti financování 
výzkumu a inovací na vnitrostátní úrovni 
a úrovni Unie a vyzvala Unii, aby se 
urychleně zabývala zbývajícími 
překážkami, které brání přilákání 
talentovaných lidí a investic, aby bylo do 
roku 2014 možné dokončit EVP 
a dosáhnout skutečně jednotného trhu 
znalostí, výzkumu a inovací.

(4) Evropská rada na svém zasedání dne 
4. února 2011 podpořila koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie pro zvýšení účinnosti financování 
výzkumu a inovací na vnitrostátní úrovni 
a úrovni Unie a vyzvala Unii, aby se 
urychleně zabývala zbývajícími 
překážkami, které brání přilákání 
talentovaných lidí a investic, aby bylo do 
roku 2014 možné dokončit EVP 
a dosáhnout skutečně jednotného trhu 
znalostí, výzkumu a inovací. To si žádá 
výrazné zvýšení rozpočtu pro příští 
sedmileté období, aby se posílila inovační 
kapacita Unie a získaly se významné 
prostředky ze soukromého sektoru pro 
financování těchto činností.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 11. listopadu 2010 požádal 
o radikální zjednodušení v oblasti 
financování výzkumu a inovací Unií;
v usnesení ze dne 12. května 2011 
zdůraznil význam Unie inovací, která má 
proměnit Evropu pro svět po krizi; ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 poukázal
na důležité poučení, které plyne 
z průběžného hodnocení sedmého 
rámcového programu a v usnesení ze dne 
27. září 2011 podpořil koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací.

(5) Evropský parlament požadoval
radikální zjednodušení v oblasti 
financování výzkumu a inovací Unií ve 
svých usneseních ze dne 11. listopadu 
2010 a 8. června 20111, v němž zdůraznil, 
zvýšení objemu prostředků musí být 
spojeno s radikálním zjednodušením 
postupů financování, v usnesení ze dne 
12. května 2011 zdůraznil význam Unie 
inovací, která má proměnit Evropu pro svět 
po krizi; ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011 poukázal na důležité poučení, které 
plyne z průběžného hodnocení sedmého 
rámcového programu a v usnesení ze dne 
27. září 2011 podpořil koncepci
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací a vyzval 
k tomu, aby se rozpočet na výzkum 
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a inovace v příštím VFR ve srovnání se 
sedmým rámcovým programem 
zdvojnásobil;
______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 
jen „program Horizont 2020“) – je 
zaměřen na tři priority, totiž na tvorbu 
vynikající vědy s cílem posílit excelenci 
Unie ve vědě na světové úrovni, na 
podporu vedoucího postavení v průmyslu 
ve prospěch podniků, včetně malých 
a středních podniků (dále jen „MSP“), 
a inovací a na řešení společenských výzev 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 
uvedené ve strategii Evropa 2020, a to 
podporou celého spektra činností od 
výzkumu až po trh. Program Horizont 2020 
by měl podporovat všechny fáze 
v inovačním řetězci, včetně činností ve 
větší míře spjatých s hospodářstvím
a inovačních finančních nástrojů, jakož 
i netechnologických a sociálních inovací 
a klade si za cíl uspokojit výzkumné 
potřeby široké škály politik Unie tím, že 
klade důraz na co nejširší využívání 
a šíření znalostí získaných na základě 
podporovaných činností až po jejich 
obchodní využití. Priority programu 
Horizont 2020 by měly být podporovány 
také prostřednictvím programu pro výzkum 
a odbornou přípravu v oblasti jaderné 
energie podle Smlouvy o Euratomu.

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 
jen „program Horizont 2020“) – je 
zaměřen na tři priority, totiž na tvorbu 
vynikající vědy s cílem posílit excelenci 
Unie ve vědě na světové úrovni, na 
podporu vedoucího postavení v průmyslu 
ve prospěch podniků, včetně malých 
a středních podniků (dále jen „MSP“), 
a inovací a na řešení společenských výzev 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 
uvedené ve strategii Evropa 2020, a to 
podporou celého spektra činností od 
výzkumu až po trh. Program Horizont 2020 
by měl podporovat všechny fáze 
v inovačním řetězci, zejména činnosti 
v rozvinuté fázi připravenosti 
k obchodnímu využití, včetně inovačních 
finančních nástrojů, jakož 
i netechnologických a sociálních inovací, 
aniž by přitom narušoval hospodářskou 
soutěž, a klade si za cíl uspokojit 
výzkumné potřeby široké škály politik 
Unie tím, že klade důraz na co nejširší 
využívání a šíření znalostí získaných na 
základě podporovaných činností až po 
jejich obchodní využití. Priority programu 
Horizont 2020 by měly být podporovány 
také prostřednictvím programu pro výzkum 
a odbornou přípravu v oblasti jaderné 
energie podle Smlouvy o Euratomu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Financování v rámci programu 
Horizont 2020 by se mělo řídit zásadou 
excelence a mělo by přinášet 
jednoznačnou evropskou přidanou 
hodnotu. Nemělo by nahrazovat, ale 
naopak doplňovat vnitrostátní 
financování projektů týkajících se 
výzkumu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jedním z ústředních požadavků 
programu Horizont 2020 je zjednodušení, 
což by se mělo plně odrazit v jeho formě, 
pravidlech, finančním řízení a provádění.
Program Horizont 2020 by se měl zaměřit 
na dosažení vysoké účasti vysokých škol, 
výzkumných středisek, průmyslu 
a zejména MSP a měl by být otevřený 
novým účastníkům, protože spojuje celé 
spektrum podpory výzkumu a inovací do 
jednoho společného strategického rámce, 
včetně racionalizovaného souboru forem 
podpory a používá pravidla pro účast se 
zásadami použitelnými u všech akcí 
v rámci programu. Jednodušší pravidla 
financování by měla snížit administrativní 
náklady na účast a přispějí k omezení 
finančních chyb.

(15) Jedním z ústředních požadavků 
programu Horizont 2020 je zjednodušení, 
což by se mělo plně odrazit v jeho formě, 
pravidlech, finančním řízení a provádění.
Program Horizont 2020 by se měl zaměřit 
na dosažení vysoké účasti vysokých škol, 
výzkumných středisek, průmyslu 
a zejména MSP a měl by být otevřený 
novým účastníkům, protože spojuje celé 
spektrum podpory výzkumu a inovací do 
jednoho společného strategického rámce, 
včetně racionalizovaného souboru forem 
podpory, které berou v potaz povahu 
činností a jejich komerční využití,
a používá pravidla pro účast se zásadami 
použitelnými u všech akcí v rámci 
programu. Jednodušší pravidla financování 
by měla snížit administrativní náklady na 
účast a přispějí k omezení finančních chyb.



AD\911768CS.doc 9/33 PE491.278v02-00

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Program Horizont 2020 by měl 
zajistit výrazné snížení byrokratické zátěže 
příjemců, včetně MSP, a současně 
umožnit diferencovaný přístup v závislosti 
na typu příjemce.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je vhodné zajistit řádné ukončení 
programu Horizont 2020 a programů, které 
mu předcházely, zejména pokud jde 
o pokračování víceletých ujednání o jejich 
řízení, jako je financování technické 
a administrativní pomoci.

(18) Je vhodné zajistit řádné ukončení 
programu Horizont 2020 a programů, které 
mu předcházely, zejména pokud jde 
o pokračování víceletých ujednání o jejich 
řízení, jako je financování zcela nezbytné
technické a administrativní pomoci.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může − za specifických a transparentních 
podmínek − vést k doplňkovým 
programům s účastí jen některých 
členských států, k účasti Unie 
v programech prováděných několika 
členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Má-li se zajistit patřičná rovnováha 
mezi výzkumem, vývojem a inovacemi, 
které jsou založeny na konsenzu, 
a zlomovějšími výzkumem, vývojem 
a inovacemi, mělo by se alespoň 15 % 
rozpočtu na prioritu „společenské výzvy“ 
a na specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ v rámci priority „vedoucí 
postavení v průmyslu“ řídit logikou 
založenou na postupu zdola nahoru 
motivovanou výzkumem. Rovněž tak je 
potřeba v rámci priorit „společenské výzvy 
a „vedoucí postavení v průmyslu“ 
dosáhnout patřičné rovnováhy mezi 
menšími a většími projekty, přičemž se 
zohlední struktura odvětví, druh činnosti, 
technologie a výzkumné prostředí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci. Tato součinnost by neměla 
mít negativní vliv na zásadu excelence, 
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kterou by se program Horizont 2020 měl 
řídit, a neměla by vést k dvojímu 
financování týchž projektů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Jak program Horizont 2020, tak 
i politika soudržnosti usilují o komplexní 
sladění svých cílů s cíli inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění obsaženými ve strategii Evropa 
2020, a to prostřednictvím svých 
společných strategických rámců. Tento 
nový strategický směr vyžaduje zvýšenou 
a systematickou spolupráci společných 
strategických rámců, aby se na regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni plně uvolnil 
potenciál v oblasti výzkumu a inovací. 
S cílem plně využít součinnosti by měly 
být v programu Horizont 2020 i v rámci 
politiky soudržnosti zavedeny nástroje 
k dosažení excelence, aniž by to mělo 
negativní dopad na zásadu excelence.

Odůvodnění

Although they have different focus, both Horizon 2020 and the Cohesion Policy are extremely 
important to reach the objectives of Europe 2020. Thus synergies and complementarities 
between them are really needed. Cohesion policy must prepare regional R&I players to 
participate in Horizon 2020 projects and, on the other hand, should provide the means to 
exploit and diffuse swiftly R&I results stemming from Horizon 2020 funded basic research 
into the market. To build bridges between two programmes, the H2020 should offer some 
measures for identification of potential (“centres of excellence”), providing the seal of 
excellence for the best centres.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)



PE491.278v02-00 12/33 AD\911768CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Evropské, místní, regionální 
a vnitrostátní orgány mají významnou 
úlohu, pokud jde o provádění Evropského 
výzkumného prostoru a zajištění účinné 
koordinace finančních nástrojů Unie, 
zejména při podpoře propojení mezi 
programem Horizont 2020 
a strukturálními fondy, a to v rámci 
regionálních inovačních strategií 
založených na inteligentní specializaci. 
Regiony mají rovněž klíčovou úlohu při 
šíření a provádění výsledků programu 
Horizont 2020 a při poskytování 
doplňkových nástrojů financování, včetně 
veřejných zakázek.

Odůvodnění

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment. 
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) MSP představují významný zdroj 
inovací a růstu v Evropě. V programu 
Horizont 2020 je tudíž potřebné výrazné 
zapojení MSP, definovaných v doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003. Měly by se tak podpořit cíle 
iniciativy na podporu udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků („Small Business Act“).

(27) MSP představují významný zdroj 
inovací a růstu v Evropě. V programu 
Horizont 2020 je tudíž potřebné výrazné 
zapojení MSP, definovaných v doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003. Měly by se tak podpořit cíle 
iniciativy na podporu udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků („Small Business Act“). Program 
Horizont 2020 by měl poskytovat pobídky, 
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které přilákají MSP k tomuto typu 
financování na úrovni Unie, a vytvořit 
soubor pravidel a nástrojů, které výrazně 
zlepší přístup MSP k financování.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno v souladu s pravidly státní 
podpory, aby se zajistila efektivita 
veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, 
jako je vytlačení soukromého financování, 
vytváření neefektivních tržních struktur 
nebo zachování neefektivních podniků.

(31) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno v souladu s pravidly státní 
podpory, včetně rámce Společenství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 
který je nyní předmětem přezkumu, aby se 
zajistila efektivita veřejných výdajů 
a zabránilo narušení trhu, jako je vytlačení 
soukromého financování, vytváření 
neefektivních tržních struktur nebo 
zachování neefektivních podniků.

Odůvodnění

Přílišné vychýlení směrem k financování krátkodobých tržně zaměřených inovací by mohlo 
narušit hospodářskou soutěž a omezit dlouhodobější, základní výzkum, který je často zdrojem 
radikálních, zlomových inovací. Proto by měla být zohledněna nejen litera, ale i podstata 
pravidel státní podpory pro oblast výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Výdaje Unie a členských států na 
výzkum a inovace by měly být lépe 
koordinovány, aby byla zajištěna 
doplňkovost, zvýšena účinnost 
a viditelnost a dosaženo lepší rozpočtové 
součinnosti. V souvislosti s procesem 
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hodnocení, který stanovuje toto nařízení, 
by Komise měla poskytnout konkrétní 
důkazy, jestliže jsou k dispozici, 
o dosažené doplňkovosti a součinnosti 
mezi rozpočtem EU a rozpočty členských 
států, pokud jde o plnění cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti výzkumu a vývoje 
a hlavní ukazatel pro inovace strategie 
Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Horizont 2020 by měl zajistit 
maximální transparentnost, odpovědnost 
a demokratickou kontrolu inovativních 
finančních nástrojů a mechanismů, které 
se týkají rozpočtu Unie, zejména pokud 
jde o jejich předpokládaný a skutečný 
příspěvek ke splnění cílů Unie.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti Evropy.

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití veřejných a soukromých investic, 
vytvoření nových pracovních příležitostí, 
podpoře hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, a zajištění dlouhodobého 
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti 
Evropy.
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Odůvodnění

V kontextu rozpočtových omezení v důsledku finanční a hospodářské krize, které čelí Evropa, 
by se neměly oslabovat inteligentní investice v oblastech s vysokou přidanou hodnotou, jako 
jsou výzkum a inovace. Je třeba zachovat nebo zvýšit úsilí o veřejné investice do těchto oblastí 
a program Horizont 2020 musí mít v tomto ohledu pákový efekt. Na druhé straně musí hlavní 
jádro veškerých veřejných investic v EU tvořit sociální, hospodářská a územní soudržnost 
Unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 přispěje 
k vybudování hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích v celé Unii 
prostřednictvím získání dostatečného 
dalšího financování výzkumu, vývoje 
a inovací. Tímto způsobem podpoří 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“). Příslušné ukazatele 
výkonnosti jsou uvedeny v úvodu 
k příloze I.

1. Program Horizont 2020 přispěje 
k vybudování hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích v celé Unii 
prostřednictvím získání dostatečného 
dalšího financování výzkumu, vývoje 
a inovací. Tímto způsobem podpoří 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“). Odhaduje se, že do roku 2030 
vytvoří program Horizont 2020 navíc 0,92 
% HDP, 1,37 % vývozu, –0,15 % dovozu 
a 0,40 % zaměstnanosti. Příslušné 
ukazatele výkonnosti jsou uvedeny 
v úvodu k příloze I.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orientační částka na činnosti podle 
hlavy XIX Smlouvy o fungování Evropské 
unie se mezi priority uvedené v čl. 5 
odst. 2 rozdělí takto:

2. Orientační částka na činnosti se mezi 
priority uvedené v čl. 5 odst. 2 rozdělí 
takto:

a) vynikající věda 27 818 milionů EUR; a) vynikající věda 31,705 % z finančního 
krytí uvedeného v odstavci 1;
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b) vedoucí postavení v průmyslu 20280 
milionů EUR;

b) vedoucí postavení v průmyslu 22,544 % 
z finančního krytí uvedeného v odstavci 1;

c) společenské výzvy 35888 milionů EUR. c) společenské výzvy 39,589 % 
z finančního krytí uvedeného v odstavci 1.

Maximální orientační celková částka 
finančního příspěvku Unie z programu 
Horizont 2020 na nejaderné přímé akce 
Společného výzkumného střediska činí 2 
212 milionů EUR.

Maximální celková částka finančního 
příspěvku Unie z programu Horizont 2020 
na nejaderné přímé akce Společného 
výzkumného střediska činí 2,521 % 
finančního krytí uvedeného v odstavci 1.

Orientační rozdělení mezi specifické cíle 
v rámci priorit a maximální celková částka 
příspěvku na nejaderné přímé akce 
Společného výzkumného střediska jsou 
uvedeny v příloze II.

Orientační rozdělení mezi specifické cíle 
v rámci priorit a maximální celková částka 
příspěvku na nejaderné přímé akce 
Společného výzkumného střediska jsou 
uvedeny v příloze II. Roční prostředky 
schvaluje rozpočtový orgán, aniž jsou 
dotčena ustanovení nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020, a interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí ze dne xxx/201z o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3 194 milionů 
EUR, jak je uvedeno v příloze II. První 
příděl ve výši 1 542 milionů EUR se 
poskytuje Evropskému inovačnímu 
a technologickému institutu na činnosti 
podle hlavy XVII Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Druhý příděl se poskytuje 
do výše 1 652 milionů EUR s výhradou 
přezkumu stanoveného v čl. 26 odst. 1. 
Tato další částka se podle přílohy II 
poskytuje poměrným dílem z částky na 
specifický cíl „vedoucí postavení 

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 3,64 % 
finančního krytí uvedeného v odstavci 1.
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v základních a průmyslových 
technologiích“ v rámci priority „vedoucí 
postavení v průmyslu“ uvedené v odst. 2 
písm. b) a z částky na prioritu 
„společenské výzvy“ uvedené v odst. 2 
písm. c).

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční rozpočtové prostředky pro EIT 
schvaluje rozpočtový orgán, aniž by byla 
dotčena ustanovení nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020, a interinstitucionální dohody 
ze dne XX/201Z uzavřené mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo možné reagovat na 
nepředvídané situace nebo nový vývoj 
a nové potřeby a zohlednit ustanovení 
odstavce 3 tohoto článku, může Komise po 
provedení průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 uvedeného v čl. 26 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení přezkoumat 
v rámci ročního rozpočtového procesu 
částky na priority uvedené v odstavci 2 
a orientační rozdělení podle specifických 
cílů v rámci těchto priorit uvedené 
v příloze II a převést prostředky mezi 
jednotlivými prioritami a specifickými cíli 
až do výše 10 % původního celkového 

5. Aby bylo možné reagovat na 
nepředvídané situace nebo nový vývoj 
a nové potřeby a zohlednit ustanovení 
odstavce 3 tohoto článku, může Komise, 
aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového 
orgánu, po provedení průběžného 
hodnocení programu Horizont 2020 
uvedeného v čl. 26 odst. 1 písm. a) tohoto 
nařízení přezkoumat v rámci ročního 
rozpočtového procesu částky na priority 
uvedené v odstavci 2 a orientační rozdělení 
podle specifických cílů v rámci těchto 
priorit uvedené v příloze II a převést 
prostředky mezi jednotlivými prioritami 
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přídělu každé priority a až do výše 10 % 
původního orientačního rozdělení 
u každého specifického cíle. To se netýká 
částky na přímé akce Společného 
výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2 ani příspěvku pro Evropský inovační 
a technologický institut uvedeného 
v odstavci 3.

a specifickými cíli až do výše 10 % 
původního celkového přídělu každé 
priority a až do výše 10 % původního 
orientačního rozdělení u každého 
specifického cíle.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b) – bod iv a) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) členské státy ESVO, které jsou 
smluvními stranami dohody o EHP,  
v souladu s ustanoveními této dohody.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji 
a používání klíčových základních 
a průmyslových technologií, překlenování 
od objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám 
a humanitním oborům, podpoře fungování 
a uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu 
a inovacím včetně otázek rovnosti žen 
a mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční 
a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji 
a používání klíčových základních 
a průmyslových technologií, překlenování 
od objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám 
a humanitním oborům, podpoře fungování 
a uskutečnění EVP, zvyšování zapojení do 
výzkumu a inovací v celé Unii a spolupráci 
se třetími zeměmi, odpovědnému výzkumu 
a inovacím včetně otázek rovnosti žen 
a mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční 
a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Lidské zdroje

Program Horizont 2020 přispívá 
k podpoře a přitažlivosti profesní dráhy 
výzkumných pracovníků v celé Evropě. 
S ohledem na tuto skutečnost bude 
program prováděn tak, aby se podpořilo 
vytvoření jednotného trhu pro výzkumné 
pracovníky.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na nediskriminaci a potřebě zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na nediskriminaci na základě státní 
příslušnosti, etnického původu, postižení, 
náboženského vyznání či přesvědčení, 
věku, pohlaví či sexuální orientace
a potřebě zajistit vysoký stupeň ochrany 
lidského zdraví

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
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Součinnost se strukturálními fondy
Horizont 2020 přispívá k odstranění 
rozdílů ve výzkumné a inovační činnosti 
v Unii tím, že umožňuje součinnost 
s politikou soudržnosti na podporu 
výzkumu a inovací prostřednictvím 
koordinovaného provádění doplňkových 
opatření. Tam, kde je to možné, se 
podporuje interoperabilita mezi těmito 
dvěma nástroji a kumulované nebo 
kombinované financování, aniž by to mělo 
negativní dopad na zásadu excelence. 
Program Horizont 2020 přispívá 
k hodnocení potenciálu, určení nejlepších 
center a ke zvýšení jejich viditelnosti tím, 
že uděluje známku vysoké kvality.

Odůvodnění

Jak je uvedeno v návrhu nového bodu odůvodnění 26a, navzdory rozdílnému zaměření mají 
jak program Horizont 2020, tak politika soudržnosti zásadní význam pro dosažení cílů 
strategie Evropa2020. Proto je skutečně třeba dosáhnout jejich doplňkovosti a součinnosti. 
Politika soudržnosti musí připravit regionální aktéry z oblasti výzkumu a inovací, aby se 
mohli zapojit do projektů Horizontů, a na druhé straně by měla zajistit prostředky k tomu, aby 
byly výsledky výzkumu a inovací vzniklé v rámci základního výzkumu financovaného 
z programu Horizont 2020 rychle využívány a šířeny v rámci trhu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.
Komise především zajišťuje co nejvyšší 
možnou účast MSP na programu 
Horizont 2020, a to mimo jiné tím, že 
poskytuje nezbytnou pomoc, která jim 
umožní splnit příslušné požadavky 
a zlepšit jejich přístup k financování 
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v rámci tohoto programu.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 15 % 
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že i) na MSP bude směřovat nejméně 15 % 
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“ a že ii) 50 % zúčastněných malých 
a středních podniků bude zavádět inovace, 
které jsou pro daný podnik nebo trh nové 
(v období provádění projektu plus tři 
roky).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dlouhodobý závazek všech partnerů na 
základě sdílené vize a jasně vymezených
cílů;

c) dlouhodobý finanční závazek všech 
partnerů na základě sdílené vize a jasně 
vymezených cílů;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti zaměřené na šíření informací a na 
komunikaci jsou úkolem, který je nedílnou 
součástí všech akcí podporovaných 
programem Horizont 2020.

Činnosti zaměřené na šíření informací a na 
komunikaci jsou úkolem, který je nedílnou 
součástí všech akcí podporovaných 
programem Horizont 2020, přičemž se 
především zajistí, aby poskytování těchto 
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informací usnadnilo bezproblémový 
přístup všem, zejména osobám 
s postižením.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu 
Horizont 2020, zvláště ve vztahu 
k nedostatečně zastoupeným regionům 
nebo typům účastníků;

(a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu 
Horizont 2020, zvláště ve vztahu 
k nedostatečně zastoupeným regionům 
nebo typům účastníků, jako je tomu 
v případě výzkumných pracovníků 
a účastníků s postižením;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Nejpozději na konci roku 2017 provede 
Komise za pomoci nezávislých odborníků 
přezkum Evropského inovačního 
a technologického institutu. Po tomto 
přezkumu obdrží Evropský inovační 
a technologický institut druhý příděl 
finančních prostředků podle čl. 6 odst. 3.
Přezkum hodnotí pokrok Evropského 
inovačního a technologického institutu 
vzhledem k všem těmto kritériím:

a) Do konce roku 2016 provede Komise za 
pomoci nezávislých odborníků přezkum 
Evropského inovačního a technologického 
institutu. Po tomto přezkumu obdrží 
Evropský inovační a technologický institut 
druhý příděl finančních prostředků podle 
čl. 6 odst. 3. Přezkum hodnotí pokrok 
Evropského inovačního a technologického 
institutu vzhledem k všem těmto kritériím:

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a) – bod ii)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dohodnutý časový plán vytváření třetí 
vlny znalostních a inovačních společenství 
a plánované finanční potřeby stávajících 
společenství podle jejich konkrétního 
vývoje; a

ii) úspěch při vytváření nových znalostních 
a inovačních společenství a plánované 
finanční potřeby stávajících společenství 
podle jejich konkrétního vývoje; a

Odůvodnění

Aby se zvýšila transparentnost, mělo by být financování EIT zajištěno v rámci samostatné 
rozpočtové položky. Je rovněž důležité, aby měl EIT plný přístup ke svému financování a mohl 
tak optimálním způsobem plnit své úkoly. EIT nicméně musí prokázat, že je schopen plnit své 
úkoly. Pokud se v rámci přezkumu v polovině období dojde k závěru, že tomu tak není, měly 
by být činnosti EIT zastaveny a zbývající prostředky rovnoměrně rozděleny mezi tři pilíře 
tohoto programu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a) – bod (iii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) příspěvek Evropského inovačního 
a technologického institutu a znalostních 
a inovačních společenství k prioritě
„společenské výzvy“ a specifickému cíli
„vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“ programu 
Horizont 2020.

(iii) příspěvek Evropského inovačního 
a technologického institutu a znalostních 
a inovačních společenství k prioritě
„společenské výzvy“ a specifickému cíli
„vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“ programu 
Horizont 2020 a k Evropskému 
výzkumnému prostoru.

Odůvodnění

Součástí hodnocení by měla být i součinnost EIT a Evropského výzkumného prostoru.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
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za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a 
k přezkumu Evropského inovačního 
a technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, 
a činností Evropského inovačního 
a technologického institutu, jež se bude 
týkat dosahování cílů programu 
Horizont 2020 (na úrovni výsledků 
a pokroku směrem k dopadům) a další 
relevantnosti všech opatření, efektivnosti 
a využití zdrojů, prostoru pro další 
zjednodušení a přidané hodnoty Unie. 
Uvedené hodnocení vezme v potaz také 
aspekty týkající se přístupu k příležitostem 
pro financování pro účastníky ve všech 
regionech, pro MSP a z hlediska podpory 
genderové vyváženosti. Hodnocení rovněž 
zohlední příspěvek opatření k prioritám 
Unie v oblasti inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a výsledky 
týkající se dlouhodobého dopadu 
předchozích opatření.

za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a 
k přezkumu Evropského inovačního 
a technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, 
a činností Evropského inovačního 
a technologického institutu, jež se bude 
týkat dosahování cílů programu 
Horizont 2020 (na úrovni výsledků 
a pokroku směrem k dopadům) a další 
relevantnosti všech opatření, efektivnosti 
a využití zdrojů, prostoru pro další 
zjednodušení a přidané hodnoty Unie.
Uvedené hodnocení vezme v potaz také 
aspekty týkající se přístupu k příležitostem 
pro financování v zájmu rozšiřování 
excelence vědecké a inovační základny 
Unie ve všech regionech, pro MSP a 
z hlediska podpory genderové vyváženosti.
Hodnocení rovněž zohlední příspěvek 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a výsledky týkající 
se dlouhodobého dopadu předchozích 
opatření.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souvislosti s procesem hodnocení, 
který je popsán v odst. 1 písm. b), by 
Komise měla poskytnout konkrétní 
důkazy, jestliže jsou k dispozici, 
o dosažené doplňkovosti a součinnosti 
mezi rozpočtem Unie a rozpočty členských 
států, pokud jde o plnění cílů strategie EU 
2020 v oblasti výzkumu a vývoje a hlavní 
ukazatel pro inovace strategie 
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Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha I – návětí – část I – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Výzkumná infrastruktura je cíl 
zaměřený na rozvoj evropské výzkumné 
infrastruktury pro rok 2020 a následující 
období, na podporu jejího inovačního 
potenciálu a lidského kapitálu a na 
doplňování související politiky Unie 
a mezinárodní spolupráce.

d) Výzkumná infrastruktura je cíl 
zaměřený na rozvoj evropské výzkumné 
infrastruktury světové úrovně pro rok 2020 
a následující období, na rozšiřování 
excelence vědecké a inovační základny 
Unie a jejího lidského kapitálu a na 
doplňování související politiky Unie 
a mezinárodní spolupráce. Je třeba 
vhodným způsobem využívat „službu Unie 
v oblasti půjček a záruk pro výzkum 
a inovace“, aby byly na tyto investice 
získány další zdroje a aby se rozvíjely 
účinné vazby mezi průmyslem 
a akademickým prostředím.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha I – návětí – část III – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a udržitelné využívání surovin;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha I – návětí – část III – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
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nebo řešení, které by se měly rozvíjet.
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace 
a přijetí inovací na trhu.

nebo řešení, které by se měly rozvíjet.
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh, včetně dopadu na společnost,
s novým zaměřením na činnosti, které jsou 
spojené s inovacemi, jako je pilotní 
testování, demonstrace, testovací prostředí, 
podpora zadávání veřejných zakázek, 
návrhářství, inovace orientované na 
konečné uživatele, sociální inovace 
a přijetí inovací na trhu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 4.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí vytvořit odpovídající stálou 
základnu pro budování, udržování 
a provozování výzkumných infrastruktur, 
má-li její výzkum zůstat na světové úrovni. 
To vyžaduje podstatnou a účinnou 
spolupráci mezi Unií, vnitrostátními 
a regionálními financujícími subjekty a za 
tímto účelem budou vytvářeny pevné 
vazby s politikou soudržnosti pro zajištění 
synergie a soudržného přístupu..

Evropa musí vytvořit odpovídající stálou 
základnu pro budování, udržování 
a provozování výzkumných infrastruktur, 
má-li její výzkum zůstat na světové úrovni.
To vyžaduje, aby byly „služba Unie 
v oblasti půjček a záruk pro výzkum 
a inovace“ dala k dispozici přiměřené 
zdroje, aby byly na tyto investice získány 
další zdroje a aby se rozvíjely účinné 
vazby mezi průmyslem a akademickým 
prostředím. Za tímto účelem bude 
vyvíjeno úsilí o účinnou spolupráci mezi 
Unií, vnitrostátními a regionálními 
financujícími subjekty budou vytvářeny 
pevné vazby s politikou soudržnosti pro 
zajištění synergie a soudržného přístupu.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento specifický cíl se zabývá základním 
závazkem stěžejní iniciativy Unie inovací 
vyzdvihující klíčovou úlohu, kterou hrají 
výzkumné infrastruktury na světové 
úrovni, pokud jde o to, umožnit průlomový 
výzkum a inovace. Tato iniciativa 
zdůrazňuje potřebu sdružovat pro budování 
a provoz výzkumných infrastruktur zdroje 
v celé Evropě a v některých případech 
i celosvětově. Stejně tak stěžejní iniciativa 
Digitální agenda pro Evropu zdůrazňuje 
potřebu posílit evropské elektronické 
infrastruktury a význam tvorby inovačních 
seskupení pro inovativní náskok Evropy.

Tento specifický cíl se zabývá základním 
závazkem stěžejní iniciativy Unie inovací 
vyzdvihující klíčovou úlohu, kterou hrají 
výzkumné infrastruktury na světové 
úrovni, pokud jde o to, umožnit průlomový 
výzkum a posilovat a rozšiřovat excelenci 
vědecké a inovační základny Unie. Tato 
iniciativa zdůrazňuje potřebu sdružovat pro 
budování a provoz výzkumných 
infrastruktur zdroje v celé Evropě a 
v některých případech i celosvětově. Stejně 
tak stěžejní iniciativa Digitální agenda pro 
Evropu zdůrazňuje potřebu posílit 
evropské elektronické infrastruktury 
a význam tvorby inovačních seskupení pro 
inovativní náskok Evropy.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev.
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit.
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní 
a průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství veřejného 

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev.
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit.
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní 
a průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství veřejného 
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a soukromého sektoru, která se zaměřují na 
vývoj technologií a jejich použití při řešení 
společenských výzev.

a soukromého sektoru a partnerství 
s organizacemi občanské společnosti, 
která se zaměřují na vývoj technologií 
a metod a jejich použití při řešení 
společenských výzev

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže 
a poruchy duševního zdraví, nadváha 
a obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, revmatické a muskuloskeletální 
choroby, neurologické potíže 
a poruchy duševního zdraví, nadváha 
a obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou
a celkové náklady na poruchy mozku
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem 
a sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let.
Přes 120 milionů občanů v Unii trpí 
revmatickými a muskuloskeletálními 
onemocněními a přes 27 milionů lidí 
v Unii trpí cukrovkou, přičemž celkové 
náklady na poruchy mozku (mimo jiné 
poruchy, které ovlivňují duševní zdraví) se 
odhadují na 800 miliard EUR a celkové 
náklady na revmatické 
a muskuloskeletální choroby na 240 
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třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem 
a sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

Odůvodnění

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ústředním úkolem v rámci této výzvy 
proto bude pomoci vyvinout nové způsoby 
spolupráce mezi zeměmi uvnitř Unie a na 
celém světě, stejně jako mezi příslušnými 
výzkumnými a inovačními společenstvími.
Zapojení občanů a průmyslu, podpora 
procesů sociálních a technologických 
inovací, povzbuzování k inteligentní 
a participativní veřejné správě, stejně jako 
podpora politiky založené na důkazech, to 
vše se bude systematicky uskutečňovat, 
aby se zvýšil význam všech těchto činností 
pro tvůrce politik, sociální a ekonomické 
aktéry a občany. V tomto ohledu budou 
výzkum a inovace předpokladem 
konkurenceschopnosti evropských 
průmyslových odvětví a služeb, zejména 
v oblastech bezpečnosti, digitálního 
rozvoje a ochrany soukromí.

Ústředním úkolem v rámci této výzvy 
proto bude pomoci vyvinout nové způsoby 
spolupráce mezi zeměmi uvnitř Unie a na 
celém světě, stejně jako mezi příslušnými 
výzkumnými a inovačními společenstvími.
Zapojení občanů a průmyslu, podpora 
procesů sociálních a technologických 
inovací, povzbuzování k inteligentní 
a participativní veřejné správě, stejně jako 
podpora politiky založené na důkazech, to 
vše se bude systematicky uskutečňovat, 
aby se zvýšil význam všech těchto činností 
pro tvůrce politik, sociální a ekonomické 
aktéry a občany. V tomto ohledu budou 
výzkum a inovace předpokladem 
konkurenceschopnosti evropských 
průmyslových odvětví a služeb, zejména 
v oblastech bezpečnosti, digitálního 
rozvoje a ochrany soukromí. Úspěch 
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provádění nezbytných změn skutečně 
závisí na účasti veřejnosti na vědě 
a inovacích a na jejich přínosech. Máme-
li uspět, je nezbytné zaměřit se na sociální 
aspekty společenských otázek, a to za 
účasti nejen aktérů z řad průmyslu, ale 
také výzkumných pracovníků a vysokých 
škol a občanské společnosti a jejích 
organizací a institucí.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.2 – odst. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací s cílem dosáhnout 
vědy, do níž bude společnost zapojena 
a která bude společnosti sloužit;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení pro program Horizont 
2020 je následující (v milionech EUR):

Orientační rozdělení pro program Horizont 
2020 je následující (v milionech EUR):

I. Vynikající věda, z toho: 27818 I. Vynikající věda, z toho: 31,705 %
1. Evropská rada pro 
výzkum

15008 1. Evropská rada pro 
výzkum

2. Budoucí a vznikající 
technologie

3505 2. Budoucí a vznikající 
technologie

3. Akce „Marie Curie“ 
týkající se dovedností, 
odborné přípravy 
a profesního rozvoje

6503 3. Akce „Marie Curie“ 
týkající se dovedností, 
odborné přípravy 
a profesního rozvoje

4. Evropské výzkumné 
infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur)

2802 4. Evropské výzkumné 
infrastruktury (včetně 
elektronických 
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infrastruktur)
Vedoucí postavení 
v průmyslu, z toho:

20280 Vedoucí postavení 
v průmyslu, z toho:

22,544 %

1. Vedoucí postavení 
v základních 
a průmyslových 
technologiích*

15580
z toho 

500 pro 
EIT

1. Vedoucí postavení 
v základních 
a průmyslových 
technologiích*

2. Přístup k rizikovému 
financování**

4000 2. Přístup k rizikovému 
financování**

3. Inovace v MSP 700 3. Inovace v MSP

III Společenské výzvy, 
z toho:

35888 III Společenské výzvy, 
z toho:

39,589 %

1. Zdraví, demografická 
změna a dobré životní 
podmínky

9077
z toho 

292 pro 
EIT

1. Zdraví, demografická 
změna a dobré životní 
podmínky

2. Zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství, 
mořský a námořní výzkum 
a biohospodářství

4694
z toho 

150 pro 
EIT

2. Zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství, 
mořský a námořní výzkum 
a biohospodářství

3. Bezpečná, čistá a účinná 
energie

6537
z toho 

210 pro 
EIT

3. Bezpečná, čistá 
a účinná energie

4. Inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava

7690
z toho 

247 pro 
EIT

4. Inteligentní, ekologická 
a integrovaná doprava

5. Oblast klimatu, účinné 
využívání zdrojů a suroviny 

3573

z toho 
115 pro 

EIT

5. Oblast klimatu, účinné 
využívání zdrojů 
a suroviny 

6. Inovativní a bezpečné 
společnosti podporující 
začlenění

4317
z toho 

138 pro 
EIT

6. Inovativní a bezpečné 
společnosti podporující 
začlenění

Evropský inovační 
a technologický institut 
(EIT) 

1542 
+1652

***

Evropský inovační 
a technologický institut 
(EIT) 

3,64 %

Nejaderné přímé akce 
Společného výzkumného 
střediska

2212 Nejaderné přímé akce 
Společného výzkumného 
střediska

2,521 %

CELKEM 87740 CELKEM 100 %
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