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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 nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět ke špičkové 
kvalitě ve výzkumu a inovacích, získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky; zároveň by měl Horizont 2020 
řádně zohledňovat potřebu rozlišovat mezi 
různými druhy příjemců.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat realizaci a fungování 
Evropského výzkumného prostoru, ve 
kterém probíhá volný pohyb výzkumných 
pracovníků, vědeckých poznatků a 
technologií, a to posílením spolupráce mezi 
Unií a členskými státy, zvláště 
prostřednictvím uplatňování soudržného 

(3) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat realizaci a fungování 
Evropského výzkumného prostoru, ve 
kterém probíhá volný pohyb výzkumných 
pracovníků, vědeckých poznatků a 
technologií, a to posílením spolupráce mezi 
Unií a členskými státy, zvláště 
prostřednictvím uplatňování soudržného a 
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souboru pravidel. transparentního souboru pravidel.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pravidla pro účast a šíření výsledků by 
měla náležitě odrážet doporučení 
Evropského parlamentu, shrnutá ve 
„zprávě o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum“, a 
doporučení Rady týkající se zjednodušení 
administrativních a finančních požadavků 
rámcových programů pro výzkum. Tato 
pravidla by měla navazovat na 
zjednodušující opatření již zavedená na 
základě rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013) a jít ještě dále, 
pokud jde o snížení administrativní zátěže 
pro účastníky a omezení složitosti 
finančních ustanovení za účelem snížení 
výskytu finančních chyb. Pravidla by měla 
rovněž náležitě zohledňovat obavy a 
doporučení výzkumné obce vyplývající
z diskuze, kterou podnítilo sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 29. dubna 
2010 „Zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum“ a následná zelená 
kniha ze dne 9. února 2011 „Učiňme 
z problémů výhody: na cestě ke 
společnému strategickému rámci pro 
financování výzkumu a inovací v EU“.

(4) Pravidla pro účast a šíření výsledků by 
měla náležitě odrážet doporučení 
Evropského parlamentu, shrnutá ve 
„zprávě o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum“, a 
doporučení Rady týkající se zjednodušení 
administrativních a finančních požadavků 
rámcových programů pro výzkum. 
Evropský parlament ve svém usnesení ze 
dne 8. června 2011 nazvaném 
„Investování do budoucna: nový víceletý 
finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu“1   vyzval k 
radikálnímu zjednodušení financování 
výzkumu a inovací z prostředků Unie a 
zároveň zdůraznil, že jakékoli navýšení 
financování by mělo být spojeno 
s radikálním zjednodušením postupů 
financování. Tato pravidla by měla 
navazovat na zjednodušující opatření již 
zavedená na základě rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o 
sedmém rámcovém programu Evropského 
společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) a jít 
ještě dále, pokud jde o snížení 
administrativní zátěže pro účastníky a 
omezení složitosti finančních ustanovení za 
účelem snížení výskytu finančních chyb. 
Pravidla by měla r o v n ě ž  náležitě 
zohledňovat obavy a doporučení výzkumné 
obce vyplývající z diskuze, kterou 
podnítilo sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
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Výboru regionů ze dne 29. dubna 2010 
„Zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum“ a následná zelená 
kniha ze dne 9. února 2011 „Učiňme 
z problémů výhody: na cestě ke 
společnému strategickému rámci pro 
financování výzkumu a inovací v EU. 
Konkrétně by nová zjednodušená pravidla 
účasti a šíření měla vést ke snížení 
průměrné doby pro udělení grantu na 100 
dní ve srovnání se situací v roce 2011, jak 
je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 30. 
listopadu 2011 Evropskému parlamentu,  
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů s 
názvem „HORIZONT 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace“.2
__________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.
2 COM(2011)0808 v konečném znění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Pravidla pro účast a šíření programu 
Horizont 2020 by měla být od počátku 
jasná a transparentní a zajistit v co 
největší míře účast MSP. Z důvodu právní 
jistoty a jasnosti by měla pravidla v zásadě 
zůstat platná po celou dobu trvání 
programu. Tam, kde je potřeba pravidla 
upravit, by to nemělo být na úkor 
účastníků, jejichž projekty byly schváleny 
v rámci původního souboru pravidel. Od 
počátku programu by měly být k dispozici 
veškeré příslušné pokyny a návody pro 
příjemce a auditory.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla v případech, kdy je to 
opodstatněno zvláštními potřebami
příslušných akcí a Komise udělí svůj 
souhlas.

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla v případech, kdy je to 
opodstatněno zvláštním charakterem
příslušných akcí a jejich úzkým spojením s 
trhem a Komise udělí svůj souhlas.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
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zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Horizont 2020 by měl zajistit 
významné snížení administrativní zátěže 
pro příjemce. Proto by v souladu 
s finančním nařízením, mezinárodními 
účetními standardy a kritérii výběru měly 
být v co nejširší míře akceptovány obvyklé 
postupy příjemců v oblasti účtování, aby 
se tak snížila administrativní zátěž. 
Finanční pomoc Unie by mohla být 
poskytována různými formami.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) MSP představují významný zdroj 
inovací a růstu v Evropě, a proto by měla 
být aktivně podporována a usnadňována 
významná účast těchto subjektů na 
programu Horizont 2020. Je tedy 
nesmírně důležité používat jednotnou 
definici MSP v souladu s doporučením 
Komise 2003/361/ES o definici 
mikropodniků a malých a středních 
podniků1.
__________
1 Úř. věst. L 124, 30.5.2003, s. 36.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
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provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady  nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla u každého typu akce používat 
jednotná sazba náhrady bez rozlišování 
podle typu účastníka.

provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady  nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů, včetně jednotné sazby náhrady 
pro všechny činnosti, zároveň však 
umožňující diferenciaci podle druhu 
příjemce.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, které 
vyžadují zvláštní pravidla.

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by mohly být řešeny 
prostřednictvím nových a potencionálně 
účinnějších forem financování, jako jsou 
například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, které 
vyžadují zvláštní pravidla i posílené a 
cílenější využívání inovačních finančních 
nástrojů. Členské státy a Komise by měly 
usilovat o své zviditelnění a větší 
dostupnost pro příslušné zúčastněné 
strany.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Tato pravidla by měla zajistit co 
největší transparentnost, odpovědnost a 
demokratickou kontrolu inovačních 
finančních nástrojů, které jsou 
spolufinancovány z rozpočtu Unie, 
zejména co se týče jejich přispění, ať už 
očekávaného či skutečného, k dosažení 
cílů Unie.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Finanční zájmy Unie by měly být 
během celého výdajového cyklu chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření.

(15) Finanční zájmy Unie by měly být 
během celého výdajového cyklu chráněny 
prostřednictvím nezbytných, přiměřených a 
účinných opatření.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu posílení transparentnosti by 
měla být zveřejněna jména odborníků, kteří 
byli nápomocni Komisi nebo příslušným 
financujícím subjektům při uplatňování 
tohoto nařízení. Pokud by zveřejnění jmen 
ohrožovalo bezpečnost či integritu 
odborníka nebo by nepřiměřeně 
poškozovalo jeho soukromí, měly by mít 
Komise nebo financující subjekty možnost 
od zveřejnění těchto jmen upustit.

(17) V zájmu posílení transparentnosti by 
měla být zveřejněna jména právních 
subjektů, jimž byly přiděleny finanční 
prostředky, a jména odborníků, kteří byli 
nápomocni Komisi nebo příslušným 
financujícím subjektům při uplatňování 
tohoto nařízení. Pokud by zveřejnění jmen 
evidentně poškozovalo obchodní zájmy 
účastníka či ohrožovalo bezpečnost či 
integritu odborníka nebo by nepřiměřeně 
poškozovalo jeho soukromí, měly by mít 
Komise nebo financující subjekty možnost 
od zveřejnění těchto jmen upustit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financující subjekt může stanovit 
pravidla, která se odchylují od ustanovení 
tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finančního nařízení], jestliže je 
to stanoveno v základním aktu nebo, s 
výhradou souhlasu Komise, pokud je to 

3. Financující subjekt může stanovit 
pravidla, která se odchylují od ustanovení 
tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finančního nařízení], jestliže je 
to stanoveno v základním aktu nebo, s 
výhradou souhlasu Komise, pokud je to 
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nutné kvůli jeho zvláštním provozním 
potřebám.

nutné kvůli jeho zvláštním provozním 
potřebám, přičemž Komise řádně 
informuje obě složky rozpočtového 
orgánu.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní 
Komise na vyžádání orgánům a institucím 
Unie, kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

1. Aniž je dotčen článek 3, zveřejní 
Komise jména příjemců finanční pomoci 
EU a zpřístupní na vyžádání  orgánům a 
institucím Unie, kterémukoli členskému 
státu nebo přidružené zemi, jakékoli 
užitečné informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování může mít v souladu s článkem 
10 nařízení (EU) č. XX/2012 [program 
Horizont 2020] jednu nebo více forem 
stanovených nařízením (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení], zejména grantů, cen, 
zadávání zakázek a finančních nástrojů.

Financování může mít v souladu s článkem 
10 nařízení (EU) č. XX/2012 [program 
Horizont 2020] jednu nebo více forem 
stanovených nařízením (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení], včetně grantů, cen, 
zadávání zakázek a finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z postupu hodnocení, výběru a 
udělování lze kdykoli vyloučit návrh, který 

3. Z postupu hodnocení, výběru a 
udělování se vyloučí návrh, který je 
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je v rozporu s etickými zásadami nebo s 
použitelnými právními předpisy nebo který 
nevyhovuje podmínkám stanoveným 
v rozhodnutí č. XX/XX/EU [zvláštní 
program], v pracovním programu či 
pracovním plánu nebo ve výzvě 
k předkládání návrhů.

v rozporu s etickými zásadami nebo s 
použitelnými právními předpisy nebo který 
nevyhovuje podmínkám stanoveným 
v rozhodnutí č. XX/XX/EU [zvláštní 
program], v pracovním programu či 
pracovním plánu nebo ve výzvě 
k předkládání návrhů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Všechny činnosti financované v rámci 
jedné akce podléhají jednotné sazbě náhrad 
způsobilých nákladů. Maximální sazbu 
stanoví pracovní program nebo pracovní 
plán.

3. I když zároveň umožňují diferenciaci 
podle druhu příjemce, všechny činnosti 
financované v rámci jedné akce podléhají 
jednotné sazbě n á h r a d  způsobilých 
nákladů. Maximální sazbu stanoví pracovní 
program nebo pracovní plán.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s nařízením (EU) č. 
XX/2012 [finančním nařízením], 
mezinárodními účetními standardy a 
kritérii výběru se v co nejširší míře 
akceptují obvyklé postupy příjemců 
v oblasti účtování.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přímé způsobilé osobní náklady mohou 
být financovány na základě sazeb 
jednotkových nákladů určených podle 

2. Přímé způsobilé osobní náklady mohou 
být financovány na základě sazeb 
jednotkových nákladů určených jako 
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obvyklých postupů účastníka v oblasti 
účtování o nákladech, pokud splňují
všechna tato kritéria:

referenční sazby pro různé kategorie 
výzkumných pracovníků a 
aktualizovaných každoročně Komisí. Pro 
jednotlivé země platí různé sazby, které se 
vypočítají pomocí korekčního koeficientu 
životních nákladů v dané zemi. Sazby 
jednotkových nákladů musí splňovat
všechna tato kritéria:

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou vypočítány na základě celkových 
skutečných osobních nákladů 
zaznamenaných v obecných účtech 
účastníka, přičemž tyto náklady mohou 
být za podmínek stanovených Komisí 
upraveny podle rozpočtových nebo 
odhadovaných složek;

vypouští se

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splňují ustanovení článku 23; b) ustanovení článku 23;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je u nich zajištěna shoda s požadavkem
neziskovosti a je vyloučeno dvojí 
financování nákladů;

c) požadavek neziskovosti a vyloučení 
dvojího financování nákladů;

Pozměňovací návrh 23
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jsou vypočítány s náležitým ohledem na
ustanovení o produktivních hodinách 
v článku 25.

d) ustanovení o produktivních hodinách 
v článku 25.
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