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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 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že finanční krytí uvedené 
v legislativním návrhu představuje pouze 
orientační údaj pro legislativní orgán a že 
jej lze s konečnou platností stanovit až 
poté, co bude dosaženo dohody o návrhu 
nařízení, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; znovu 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
dostatečných dodatečných zdrojů, aby 
Unie mohla uskutečňovat své stávající 
politické priority a plnit nové úkoly 
stanovené v Lisabonské smlouvě 
i reagovat na nepředvídané události; 
zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně 
financování v příštím VFR o nejméně 5 % 
oproti úrovni v roce 2013 je možné ke 
splnění dohodnutých cílů a závazků Unie 
a k její zásadě solidarity přispět jen 
v omezené míře; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
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jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné zcela upustit navzdory jejich 
prokazatelné evropské přidané hodnotě;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. dále připomíná své stanovisko, že 
v příštím VFR by měly být rozpočtové 
zdroje více soustředěny do oblastí, jež 
stimulují hospodářský růst a posilují 
konkurenceschopnost, jako např. výzkum 
a inovace v souladu se zásadami evropské 
přidané hodnoty a špičkové kvality;

Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1d. zejména připomíná, že Evropský 
parlament ve stejném usnesení žádal 
významné navýšení příslušných 
prostředků na výdaje počínaje rokem 2013 
s cílem podpořit, stimulovat a zajistit 
financování výzkumu, vývoje a inovací 
v Unii;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Prostřednictvím podpory jaderného 
výzkumu přispěje program Společenství 
pro výzkum a odbornou přípravu (dále jen 
„program Euratomu“) k dosažení cílů 
rámcového programu pro výzkum 
a inovace „Horizont 2020“, zřízeného 
nařízením (EU) XX/XXXX ze dne [] (dále 
jen „rámcový program Horizont 2020“) 
a usnadní provádění strategie Evropa 2020, 
jakož i vytváření a fungování Evropského 
výzkumného prostoru.

(3) Podporou jaderného výzkumu 
a špičkových inovací přispěje program 
Společenství pro výzkum a odbornou 
přípravu (dále jen „program Euratomu“) 
k dosažení cílů rámcového programu pro 
výzkum a inovace „Horizont 2020“, 
zřízeného nařízením (EU) č. .../... ze dne [] 
(dále jen „rámcový program Horizont 
2020“) a usnadní provádění strategie 
Evropa 2020, jakož i vytváření a fungování 
Evropského výzkumného prostoru. Nadto 
by měl usilovat o větší využívání 
strukturálních fondů na jaderný výzkum 
a zajistit jejich soulad s prioritami 
Společenství v oblasti výzkumu, avšak 
nikoli na úkor špičkové úrovně.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Společenství podepsalo Dohodu 
o založení Mezinárodní organizace energie 
z jaderné syntézy ITER pro společnou 
realizaci projektu ITER, a tím se zavázalo 
k účasti na výstavbě a budoucím využívání 
projektu ITER. Příspěvek Společenství je 
řízen prostřednictvím „společného 
evropského podniku pro ITER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy“ (dále jen 
„podnik Fusion for Energy“), zřízeného 
rozhodnutím Rady ze dne 27. března 2007. 
Činnosti podniku Fusion for Energy, 
včetně projektu ITER, se upraví 
samostatným legislativním aktem.

(6) Společenství podepsalo Dohodu 
o založení Mezinárodní organizace energie 
z jaderné syntézy ITER pro společnou 
realizaci projektu ITER, a tím se zavázalo 
k účasti na výstavbě a budoucím využívání 
projektu ITER. Příspěvek Společenství je 
řízen prostřednictvím „společného 
evropského podniku pro ITER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy“ (dále jen 
„podnik Fusion for Energy“), zřízeného 
rozhodnutím Rady ze dne 27. března 2007. 
Činnosti podniku Fusion for Energy, 
včetně projektu ITER, se upraví 
samostatným legislativním aktem. Tento 
samostatný legislativní akt stanoví 
maximální výši účelově vázaného 
příspěvku z rozpočtu Unie na projekt 
ITER v letech 2014–2018. Tato 
maximální částka představuje dodatečné 
prostředky k rozpočtu navrženému Komisí 
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pro program Horizont 2020, rámcový 
program Euroatom nebo jiné programy 
Unie. Přečerpání prostředků nad rámec 
této maximální částky nemá dopad na jiné 
projekty financované z rozpočtu Unie 
a mělo by být financováno zvýšením 
stropů VFR nebo případně z dodatečných 
zdrojů nad úrovní stropů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Má-li se jaderná syntéza stát 
věrohodnou alternativou pro komerční 
výrobu energie, je zaprvé nutné úspěšně 
a včas dokončit výstavbu projektu ITER 
a zahájit jeho provoz. Zadruhé je nezbytné 
vypracovat ambiciózní, ale přitom 
realistický plán pro výrobu elektřiny do 
roku 2050. Dosažení těchto cílů vyžaduje 
přesměrování evropského programu 
jaderné syntézy. Na činnosti na podporu 
projektu ITER by se měl klást větší důraz. 
Provedením takovéto racionalizace by 
nemělo být ohroženo vedoucí postavení 
Evropy ve vědecké obci, která se zabývá 
jadernou syntézou.

(7) Má-li se jaderná syntéza stát 
věrohodnou alternativou pro komerční 
výrobu energie, je zaprvé nutné úspěšně 
a včas dokončit výstavbu projektu ITER 
a zahájit jeho provoz. Zadruhé je nezbytné 
vypracovat ambiciózní, ale přitom 
realistický plán pro výrobu elektřiny do 
roku 2050. Dosažení těchto cílů vyžaduje 
přesměrování evropského programu 
jaderné syntézy. Na činnosti na podporu 
projektu ITER by se měl klást větší důraz 
a současně by měla být zajištěna náležitá 
kontrola rizik a mělo by se zabránit 
přečerpávání nákladů. Provedením 
takovéto racionalizace by nemělo být 
ohroženo vedoucí postavení Evropy ve 
vědecké obci, která se zabývá jadernou 
syntézou, ani jiné úspěšné programy EU.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ačkoli je na rozhodnutí každého 
členského státu, zda bude jadernou energii 
využívat, úlohou Unie je rozvíjet, v zájmu 
všech jejích členských států, rámec na 

(10) Ačkoli je na rozhodnutí každého 
členského státu, zda bude jadernou energii 
využívat, úlohou Unie je rozvíjet, v zájmu 
všech jejích členských států, rámec na 
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podporu společného špičkového výzkumu, 
vytváření a uchovávání znalostí v oblasti 
technologií jaderného štěpení, přičemž 
zvláštní důraz je kladen na bezpečnost, 
zabezpečení, radiační ochranu a nešíření. 
K tomu jsou zapotřebí nezávislé vědecké 
poznatky, k nimž může JRC velmi 
významně přispět. Tato skutečnost byla 
uznána ve sdělení Komise „Stěžejní 
iniciativa strategie Evropa 2020 – Unie 
inovací“, ve kterém Komise nastínila svůj 
záměr posílit prostřednictvím JRC úlohu 
vědeckých poznatků pro tvorbu politiky. 
JRC navrhuje reagovat na tuto výzvu tak, 
že výzkum v oblasti jaderné bezpečnosti 
a jaderného zabezpečení soustředí na 
priority politik Unie.

podporu společného špičkového výzkumu, 
vytváření a uchovávání znalostí v oblasti 
technologií jaderného štěpení, zejména 
o nové generaci štěpných reaktorů, 
přičemž zvláštní důraz je kladen na 
bezpečnost, zabezpečení, radiační ochranu 
a nešíření. K tomu jsou zapotřebí nezávislé 
vědecké poznatky, k nimž může JRC velmi 
významně přispět. Tato skutečnost byla 
uznána ve sdělení Komise „Stěžejní 
iniciativa strategie Evropa 2020 – Unie 
inovací“, ve kterém Komise nastínila svůj 
záměr posílit prostřednictvím JRC úlohu 
vědeckých poznatků pro tvorbu politiky. 
JRC navrhuje reagovat na tuto výzvu tak, 
že výzkum v oblasti jaderné bezpečnosti 
a jaderného zabezpečení soustředí na 
priority politik Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Většího dopadu by rovněž mělo být 
dosaženo kombinací programu Euratomu 
a soukromých prostředků v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, v nichž by 
výzkum a inovace mohly přispět k širším 
cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována zapojení malých 
a středních podniků.

(16) Většího dopadu by rovněž mělo být 
dosaženo kombinací programu Euratomu 
a soukromých prostředků v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v klíčových oblastech, v nichž by 
špičkový výzkum a inovace mohly přispět 
k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována zapojení malých 
a středních podniků. Dále by se mělo 
usnadnit větší využívání strukturálních 
fondů na jaderný výzkum a částečné 
přizpůsobení těchto fondů prioritám 
Společenství v oblasti výzkumu, avšak 
nikoli na úkor zásady špičkové úrovně.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Evropská rada na svém zasedání dne 
4. února 2011 uznala nutnost nového 
přístupu ke kontrole a řízení rizika ve 
financování výzkumu Unií, když vyzvala 
k nastolení nové rovnováhy mezi důvěrou 
a kontrolou a mezi podstupováním rizika 
a vyhýbáním se riziku. Evropský parlament 
ve svém usnesení ze dne 11. listopadu 
2010 o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum vyzval 
k praktickému posunu ke zjednodušení 
administrativy a financování a uvedl, že 
řízení financování výzkumu Unií by mělo 
být více založeno na důvěře a mělo by 
tolerovat rizika, pokud jde o účastníky.

(19) Evropská rada na svém zasedání dne 
4. února 2011 uznala nutnost nového 
přístupu ke kontrole a řízení rizika ve 
financování výzkumu Unií, když vyzvala 
k nastolení nové rovnováhy mezi důvěrou 
a kontrolou a mezi podstupováním rizika 
a vyhýbáním se riziku. Evropský parlament 
ve svých usneseních ze dnů 11. listopadu 
20101 a 8. června2 2011 požadoval, aby 
bylo radikálně zjednodušeno financování 
výzkumu a inovací z prostředků Unie. 
V prvním usnesení vyzval k praktickému 
posunu ke zjednodušení administrativy 
a financování a uvedl, že řízení financování 
výzkumu Unií by mělo být více založeno 
na důvěře a mělo by tolerovat rizika 
účastníků. Ve druhém usnesení zdůraznil, 
že veškeré zvýšení finančních prostředků 
by mělo být spojeno se zásadním 
zjednodušením postupů financování.
_____________
1 Úř. věst. C 74E, 13.3.2012, s. 34.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a případně 
sankcí. Revidovaná kontrolní strategie, jež 

(20) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny nezbytnými, přiměřenými 
a účinnými opatřeními v celém výdajovém 
cyklu, včetně prevence, odhalování 
a vyšetřování nesrovnalostí, vymáhání 
ztracených, neoprávněně vyplacených nebo 
nesprávně použitých finančních prostředků 
a případných sankcí. Revidovaná kontrolní 
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posunuje své zaměření od minimalizace 
míry chyb ke kontrole založené na analýze 
rizika a ke zjišťování podvodů, by měla 
omezit zátěž, kterou kontrola představuje 
pro účastníky.

strategie, jež posunuje své zaměření od 
minimalizace míry chyb ke kontrole 
založené na analýze rizika a ke zjišťování 
podvodů, by měla omezit zátěž, kterou 
kontrola představuje pro účastníky.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Článek 7 Smlouvy o Euratomu svěřuje 
odpovědnost za provádění programu 
Euratomu Komisi. Pro účely provádění 
programu Euratomu, s výjimkou jeho 
přímých akcí, by měl být Komisi 
nápomocen poradní výbor členských států, 
aby byla zajištěna vhodná koordinace 
s vnitrostátními politikami v oblastech, na 
které se tento program pro výzkum 
a odbornou přípravu vztahuje.

(25) Článek 7 Smlouvy o Euratomu svěřuje 
odpovědnost za provádění programu 
Euratomu Komisi. Pro účely provádění 
programu Euratomu, s výjimkou jeho 
přímých akcí, by měl být Komisi 
nápomocen poradní výbor členských států, 
aby byla zajištěna vhodná koordinace 
s vnitrostátními politikami v oblastech, na 
které se tento program pro výzkum 
a odbornou přípravu vztahuje, a podpořena 
úzká součinnost a doplňkovost 
evropských, vnitrostátních a regionálních 
fondů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Financování výzkumu a inovací 
z prostředků Unie a členských států by 
mělo být lépe koordinováno v zájmu 
zajištění komplementarity, větší účinnosti 
a viditelnosti a dosažení lepší součinnosti 
mezi rozpočty.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. ea (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „malým či středním podnikem (MSP)“ 
právní subjekt, který splňuje kritéria 
stanovená v doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 20031.
_________
1 Úř. věst. L 124, 30.5.2003 s.36.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. (h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zajistit dostupnost a využívání 
výzkumných infrastruktur celoevropského 
významu.

h) zajistit dostupnost a využívání nových
výzkumných infrastruktur celoevropského 
významu a podporovat jejich rozvoj.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provedení programu 
Euratomu činí 1 788,889 milionů EUR. 
Tato částka se rozdělí takto:

1. Ve smyslu bodu [18] 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne .../... o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním řízení, 
činí finanční krytí pro provedení programu 
Euratomu 1 788,889 milionů EUR. Tato 
částka představuje pro rozpočtový orgán 
během ročního rozpočtového procesu 
hlavní referenční hodnotu. Rozdělí se
takto:

Pozměňovací návrh 17
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve výše uvedeném krytí není zahrnuto 
financování projektu ITER v období 
2014–2018, jež se stanoví v rozhodnutí 
Rady xxx/xxx.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. 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 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Společenství více využívá strukturální 
fondy na jaderný výzkum a zajistí 
harmonizaci těchto fondů s prioritami 
Společenství v oblasti výzkumu, avšak 
nikoli na úkor zásady špičkové úrovně.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu Euratomu, 
zvláště ve vztahu k nedostatečně 
zastoupeným regionům nebo typům 
účastníků, především k malým a středním 
podnikům, s cílem zvýšit čerpání 
dostupných prostředků a jejich zapojení 
do programu Euroatom;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. května 2017 Komise za pomoci 
nezávislých odborníků a s přihlédnutím 
k hodnocení ex post sedmého rámcového 
programu Euratomu zřízeného 
rozhodnutím 2006/970/Euratom 
a programu Euratomu (2012–2013) 
zřízeného rozhodnutím 
20XX/XX/Euratom, které má být 
dokončeno do konce roku 2015, provede 
průběžné hodnocení programu Euratomu, 
jež se bude týkat dosahování cílů – na 
úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům – a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a evropské 
přidané hodnoty. Hodnocení rovněž vezme 
v potaz příspěvek opatření k prioritám 
Unie v oblasti inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a výsledky 
týkající se dlouhodobého dopadu 
předchozích opatření. b)

Do 31. května 2016 Komise za pomoci 
nezávislých odborníků a s přihlédnutím 
k hodnocení ex post sedmého rámcového 
programu Euratomu zřízeného 
rozhodnutím 2006/970/Euratom 
a programu Euratomu (2012–2013) 
zřízeného rozhodnutím 
20XX/XX/Euratom, které má být 
dokončeno do konce roku 2015, provede 
průběžné hodnocení programu Euratomu, 
jež se bude týkat dosahování cílů – na 
úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům – a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a evropské 
přidané hodnoty. V tomto hodnocení 
rovněž zohlední aspekty, které souvisejí 
s příležitostmi přístupu k finančním 
prostředkům na rozšiřování špičkové 
vědecké a inovační základny Unie o MSP 
a na prosazování genderové rovnováhy. 
Hodnocení rovněž vezme v potaz 
příspěvek opatření k prioritám Unie 
v oblasti inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a výsledky týkající 
se dlouhodobého dopadu předchozích 
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opatření. b)
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