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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se programu Horizont 2020 si 
klade za cíl spojit všechny finanční prostředky EU určené na výzkum a inovace do jednoho 
programu. Je zaměřen na vytvoření a prosazování tří prioritních oblastí, jimiž jsou excelence 
ve vědě, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy.

Navrhovatelka vítá tento návrh a jednoznačně podporuje závazek dosáhnout excelence ve 
vědě jako klíčové kritérium financování. Domnívá se však, že výzkum evropského kulturního 
dědictví, který zahrnovaly předchozí programy financování výzkumu, není v programu 
Horizont 2020 konkrétně uveden. Navrhovatelka by proto chtěla, aby bylo kulturní dědictví 
v nařízení konkrétně zmíněno.

Lisabonská smlouva navíc Evropské unii dává nové pravomoci v oblasti sportu, a proto by 
zpravodajka chtěla využít možností financování, jež se nabízejí v rámci programu Horizont 
2020, k jednoznačnému zdůraznění potenciálu výzkumu ve sportu jako prostředku ke zlepšení 
celkového zdraví evropských občanů a k upevnění sociální soudržnosti a sociálního začlenění. 

Zpravodajka se rovněž domnívá, že by měla být dále posílena úloha žen v oblasti vědy a 
techniky a že je třeba podpořit úlohu akademického výzkumu a vzdělávání při vyvíjení 
inovativních produktů a nových obchodních modelů v rámci malých a středních podniků, aby 
byly naplněny závazky stěžejní iniciativy „Unie inovací“ a aby se malé a střední podniky 
staly dynamičtějšími a inovativnějšími. 

Důraz je třeba klást na všechny činnosti programu Horizont 2020 v zájmu jejich větší a 
snadnější dostupnosti a náležitou pozornost je třeba věnovat vývoji udržitelných modelů 
oceňování pro vědecké publikace. 

Zpravodajka je přesvědčena, že je třeba dodatečně posoudit přínos Evropského inovačního a 
technologického institutu (EIT) pro Evropu, neboť není zdaleka jasné, zda by peněžní 
prostředky vynaložené na tuto iniciativu přinesly větší hodnotu než prostředky vyčleněné na 
priority v rámci programu Horizont 2020. Navrhovatelka proto navrhuje snížit rozpočet EIT 
na 1 miliardu EUR, přičemž by se zbývající 2 miliardy EUR přidaly do rozpočtu programu 
Horizont 2020, aby tak mohlo být finančně pokryto rozšíření oblasti působnosti této priority, 
které souvisí s návrhem na dodatečné začlenění cílů a činností týkajících se oblasti sportu a 
kulturního dědictví.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem Unie je posílit svou vědeckou a 
technologickou základnu realizací 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“), v němž se volně pohybují 
výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a 
technologie, a podporou větší 
konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti průmyslu. V rámci sledování 
těchto cílů by Unie měla provádět činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací, podporovat 
mezinárodní spolupráci, šířit a 
optimalizovat výsledky a podněcovat 
odbornou přípravu a mobilitu.

(1) Cílem Unie je posílit svou vědeckou a 
technologickou základnu realizací 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“), v němž se volně pohybují 
výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a 
technologie, a podporou větší 
konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné
v oblasti průmyslu. V rámci sledování 
těchto cílů by Unie měla provádět činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací, podporovat 
mezinárodní spolupráci, šířit a 
optimalizovat výsledky, usilovat o inovace
a podněcovat odbornou přípravu a 
mobilitu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

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 

(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 
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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.

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 vývojem nových 
nástrojů s cílem poskytnout prostředky 
k dosažení excelence.

Pozměňovací návrh 3

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 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, 
přičemž zároveň vyzval ke zdvojnásobení 
rozpočtu v porovnání se sedmým 
rámcovým programem.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 
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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 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.

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 
základního a aplikovaného výzkumu až po 
trh a společnost. Program Horizont 2020 
by měl podporovat všechny fáze 
v inovačním řetězci a řetezci výzkumu, 
zejména činnosti v rozvinuté fázi 
připravenosti k obchodnímu využití, včetně 
inovačních finančních nástrojů, jakož i 
netechnologických a sociálních inovací a 
činností, které mohou přispět 
k sociálnímu začleňování napříč 
komunitami, 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 společenské nebo 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.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je třeba zdůraznit, že veškeré 
činnosti Horizontu 2020 by měly být s 
ohledem na zajištění rozsáhlé spolupráce 
s partnery z celé EU a na zřízení 
integrovaného evropského výzkumného 
prostoru otevřené novým účastníkům.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jedním z ústředních cílů 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) Mezi ústřední cíle programu Horizont 
2020 patří zjednodušení a srozumitelnost, 
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 a nesrovnalostí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vysoké školy hrají zásadní úlohu 
v rámci vědecké a technologické základny 
Unie jako základní instituce excelence, 
jak v oblasti vzdělávání, tak ve výzkumu.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Program Horizont 2020 by měl 
přispět k uznání významu evropského 
kulturního dědictví a důraz by se měl klást 
na úlohu, kterou tento program hraje při 
vytváření společností podporujících 
začlenění, a to jak prostřednictvím 
Společného výzkumného střediska (JRC), 
tak prostřednictvím priority „společenské 
výzvy“.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby měl Parlament možnost 
vykonávat svou funkci politického 
dohledu a zajistila se transparentnost a 
odpovědnost, jak je stanoveno ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, měla by 
Komise řádně a pravidelně informovat 
Evropský parlament o všech příslušných 
aspektech provádění programu, včetně 
přípravy a vypracování pracovních 
programů, realizace a případně 
potřebných úprav rozdělení rozpočtových 
prostředků a vytvoření ukazatelů 
výkonnosti pro sledované cíle a očekávané 
výsledky.

Pozměňovací návrh 10

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 

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může za určitých podmínek vést 
k doplňkovým programům s účastí jen 
některých členských států, k účasti Unie 
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několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské 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. Tyto 
doplňkové programy či opatření by měly 
mít jasnou přidanou hodnotu Unie, 
zakládat se na skutečných partnerstvích, 
doplňovat se s jinými činnostmi 
prováděnými v rámci programu Horizont 
2020 a být co nejinkluzivnější, pokud jde o 
účast průmyslu členských států či Unie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Program Horizont 2020, jehož cílem 
je prohloubit vztah mezi vědou a 
společností a posílit důvěru veřejnosti ve 
vědu, by měl upřednostňovat informované 
zapojování občanů a občanské společnosti 
do záležitostí výzkumu a inovací tím, že 
bude podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
více zpřístupní vědecké znalosti, vytvoří 
programy odpovědného výzkumu a 
inovací, které odpovídají zájmům a 
očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020.

(20) Program Horizont 2020, jehož cílem 
je prohloubit vztah mezi vědou, společností 
a výzkumem v oblasti kultury a posílit 
důvěru veřejnosti ve vědu, by měl 
upřednostňovat informované zapojování 
občanů a občanské společnosti do 
záležitostí výzkumu a inovací tím, že bude 
podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
vzdělávání jako takové a komunikaci, více 
zpřístupní vědecké znalosti a údaje o 
výzkumu, vytvoří programy odpovědného 
výzkumu a inovací, které odpovídají 
zájmům a očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Vydávání akademických a 
vědeckých publikací samo o sobě přináší 
další hodnotu a je zcela zásadní pro šíření 
znalostí, proto je prioritou, aby nalezen 
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soulad při rozvoji udržitelných modelů 
financování, které pokrývají výrobní 
náklady a potřebou výzkumných 
pracovníků, výzkumných institucí, 
podniků a občanů moci otevřeně 
přistupovat k vědeckým informacím, sdílet 
je a využívat. Za účelem zvýšení volného 
pohybu a využívání znalostí by měl být 
poskytnut co nejširší přístup k těmto 
publikacím a rozšířen volný přístup přes 
internet k vědeckým publikacím již 
zahrnutým do sedmého rámcového 
programu, což by se mělo stát obecnou 
zásadou uplatňovanou na publikace, které 
obdrží všechny, či částečné finanční 
prostředky z programu Horizont 2020. 
Horizont 2020 by dále měl experimentovat 
s otevřeným internetovým přístupem k 
údajům vytvořeným či shromážděným 
veřejně financovaným výzkumem

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Na základě Horizontu 2020 by měla 
být poskytována podpora výzkumu na 
vysoké úrovni v oblasti kulturní 
rozmanitosti a ochrany tradičních 
znalostí, a to i v rámci spolupráce se 
třetími zeměmi, za plného využití nových 
digitálních technologií pro uchovávání a 
šíření těchto znalostí. Obzvlášť důležité je 
zaměřit se na možnou součinnost mezi 
moderní vědou a místními poznatky.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20c) Rámcový program Horizont 2020 by 
měl členským státům a Unii pomoci 
překonat současnou hospodářskou krizi, 
zajistit udržitelnou míru hospodářského 
růstu a stát se konkurenceschopnějšími.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20d) Program Horizont 2020 by měl být 
kromě rozmanitosti výzkumu využit také 
na podporu jazykové rozmanitosti 
akademických a vědeckých publikací, a to 
i v rámci spolupráce se třetími zeměmi, a 
rovněž k zajištění toho, že budou 
dodržovány zásady nezávislého výzkumu a 
vzájemného ověřování publikací.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Provádění programu Horizont 2020 by 
mělo reagovat na vývoj příležitostí a potřeb 
v oblasti vědy a technologií, průmyslu, 
politik a společnosti. Agendy by proto 
měly být stanovovány v těsné spolupráci se 
zúčastněnými stranami ze všech dotčených 
odvětví a měla by existovat dostatečná 
pružnost pro nový vývoj. V průběhu 
programu Horizont 2020 by se mělo 
průběžně využívat externí poradenství, 
včetně využití příslušných struktur, jako 
jsou evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
inovační partnerství.

(21) Provádění programu Horizont 2020 by 
mělo reagovat na vývoj příležitostí a potřeb 
v oblasti vědy a technologií, průmyslu, 
politik a společnosti a v odvětví kultury. 
Agendy by proto měly být stanovovány 
v těsné spolupráci se zúčastněnými 
stranami ze všech dotčených odvětví a 
měla by existovat dostatečná pružnost pro 
nový vývoj. V průběhu programu 
Horizont 2020 by se mělo průběžně 
využívat externí poradenství, včetně 
využití příslušných struktur, jako jsou 
evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
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inovační partnerství.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby byla konkurenceschopná na 
celosvětové úrovni, aby mohla účinně 
řešit velké společenské výzvy a být 
schopna dosáhnout cílů unijní strategie 
Evropa 2020, měla by Unie plně využívat 
svých lidských zdrojů. Program Horizont 
2020 by měl fungovat jako katalyzátor a 
silný podnět pro dokončení Evropského 
výzkumného prostoru tím, že umožní, aby 
byly napříč hranicemi podporovány 
činnosti pro přilákání, udržení, odborné 
vzdělávání a rozvíjení talentů v oblasti 
výzkumu a inovací. Dosažení tohoto cíle 
spolu s posílením přenosu znalostí a 
zvýšením počtu a kvality činností v oblasti 
budování lidského kapitálu výzkumných 
pracovníků, včetně činností zaměřených 
konkrétně na mladé lidi a ženy, by mělo 
být standardním prvkem veškerého 
výzkumu a inovací financovaných 
z prostředků Unie.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii. Náležitá pozornost by se 
měla věnovat Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků 
spolu s dalšími důležitými referenčními 
rámci stanovenými v rámci Evropského 

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii a ke snaze vést je 
v konkurenceschopném duchu. Náležitá 
pozornost by se měla věnovat Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků spolu s dalšími důležitými 
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výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

referenčními rámci stanovenými v rámci 
Evropského výzkumného prostoru, a to při 
respektování jejich dobrovolného 
charakteru.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Horizont 2020 by měl podporovat 
výzkum v oblasti humanitních věd –
zejména těch, jejichž výstupem jsou 
poznatky –, a to prostřednictvím 
základního a aplikovaného výzkumu, a 
novými věcnými důkazy či novými 
metodami přístupu přispívat k rozvoji 
nových oblastí interdisciplinárního 
výzkumu, k vytváření nových pracovních 
míst, k ochraně kulturního dědictví a 
k udržitelnosti Evropy coby kolébky 
humanistických tradic a oblasti s předním 
postavením ve světovém cestovním ruchu, 
a zároveň je třeba náležitě ocenit úlohu, 
kterou v této oblasti hrají společenské a 
humanitní vědy, v souladu s cílem vytvořit 
„inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Program Horizont 2020 by měl 
využít pravomocí v oblasti sportu, které 
Unii svěřuje SFEU, a usnadnit přístup k 
výzkumu v této oblasti, zejména s ohledem 
na přínos fyzické aktivity pro zdraví a 
sociální začlenění a na jeho potenciál stát 
se jedním z prostředků, které Unii 
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napomohou ke splnění cílů strategie 
Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) U činností probíhajících v rámci 
programů Horizont 2020 by měla být 
zajištěna plná kompatibilita s programem 
celoživotního učení a měla by být 
podporována vzájemná propojenost a 
integrace těchto činností s ostatními 
programy uskutečňovanými v rámci 
evropských politik. Je třeba zdůraznit, že 
mobilita doktorandů hraje klíčovou úlohu 
v programu Horizont 2020, který by měl 
coby doplněk budoucího programu 
celoživotního vzdělávání podporovat 
boloňský proces v rámci EU a politiku 
sousedství s cílem zvýšit doplňkovost s 
budoucími vzdělávacími programy EU.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Za účelem maximalizace dopadu 
programu Horizont 2020 je třeba věnovat 
zvláštní pozornost multidisciplinárním a 
interdisciplinárním přístupům, což jsou 
nezbytné součásti vědeckého pokroku. 
Průlom ve vědě se často odehrává na 
hranicích nebo průsečíku oborů. Také 
složitost problémů a výzev, jimž Evropa 
čelí, vyžaduje řešení, která bude možné 
zvládnout pouze díky několika navzájem 
spolupracujícím oborům.

Pozměňovací návrh 23
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie je 
nezbytné, aby program Horizont 2020 
rozvinul užší spolupráci, případně formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s regionálními, vnitrostátními a 
nadnárodními programy, které podporují 
výzkum a inovace, měl by se však snažit 
upřednostňovat veřejný zájem.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Se zvláštním ohledem na země 
Východního partnerství je v rámci 
Horizontu 2020 nutné za stanovených 
podmínek posílit spolupráci se sousedními 
zeměmi.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Pravidla účasti na jakékoli činnosti 
v rámci programu Horizont 2020 by měla
být jednoduchá, jasná a snadno přístupná. 
Náležitou pozornost je třeba věnovat 
skutečnosti, že některé druhy vědeckého 
výzkumu mohou mít snadnější přístup k 
peněžním prostředkům ze soukromých 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 26
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Návrh nařízení
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zřizuje Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) (dále jen „program 
Horizont 2020“) a určuje rámec, kterým se 
řídí podpora výzkumných a inovačních 
činností ze strany Unie a který podporuje 
lepší využívání průmyslového potenciálu 
politik v oblasti inovací, výzkumu a 
technologického rozvoje.

Toto nařízení zřizuje Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) (dále jen „program 
Horizont 2020“) a určuje rámec, kterým se 
řídí podpora výzkumných a inovačních 
činností ze strany Unie, jejichž cílem je 
posílit evropskou vědeckou a 
technologickou základnu, zajistit rozvoj 
jejího intelektuálního kapitálu a podpořit 
přínosy pro společnost, včetně lepšího 
využívání společenského a průmyslového 
potenciálu politik v oblasti inovací, 
výzkumu a technologického rozvoje.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 4 

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, 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a zajištění dlouhodobého 
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti 
Evropy.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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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“) prostřednictvím konkrétních a 
příkladných opatření podporujících 
strukturální změny v evropských 
systémech výzkumu a inovací. Příslušné 
ukazatele výkonnosti jsou uvedeny 
v úvodu k příloze I.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vynikající vědu; (a) a) vynikající vědu, včetně základního a 
aplikovaného výzkumu v humanitních 
vědách;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) společenské výzvy. (c) c) společenské výzvy, včetně 
základního a aplikovaného výzkumu ve 
společenských vědách.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Program Horizont 2020 přispěje k 
přitažlivosti profesní dráhy výzkumných 
pracovníků v celé Evropě a zmírní dopad 
odlivu mozků. V důsledku toho bude 
prováděn tak, aby se podpořilo vytvoření 
jednotného trhu pro výzkumné 
pracovníky, zejména tak, že díky vhodným 
mechanismům bude možné zmenšit 
rozdíly v odměňování výzkumných 
pracovníků v rámci tohoto programu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
jsou v souladu se současným výukovým a 
výzkumným nastavením a mohou být 
zároveň přizpůsobeny měnícím se 
potřebám a berou ohled na vyvíjející se 
povahu vědy, technologií, inovací, trhů 
práce a společnosti, pokud věda zarhnuje 
jakoukoli oblast akademického výzkumu
inovace zahrnují společensko-
hospodářské, kulturní a organizační 
aspekty.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací.

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování genderové vyváženosti ve 
všech programech, v hodnoticích 
komisích, v odborných a poradních 
skupinách a v rámci jakéhokoli 
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rozhodovacího orgánu existujícího nebo 
vytvořeného z důvodu jeho provádění. Za 
tímto účelem budou vypracovány cíle a 
navržena příslušná opatření, aby se 
dosáhlo jejich uskutečnění.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výzkumná činnost zaměřená na změny 
genetického dědictví člověka, která by 
mohla učinit tyto změny dědičnými;

(b) b) výzkumná činnost zaměřená na 
změny genetického dědictví člověka;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) výzkum založený na partnerství a 
vytváření sítí, jejichž cílem je kvalitnější 
plánování.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů.

(c) c) podpora cílů vnější a rozvojové 
politiky Unie a doplňování vnějších a 
rozvojových programů, v souladu se zájmy 
všech zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) iniciativy na podporu zájmu o vědu 
od útlého věku, například prostřednictvím 
pořádání dnů otevřených dveří ve 
výzkumných centrech. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) akce, které pomohou zviditelnit 
evropské ceny v oblasti vědy a výzkumu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto nařízení 
finanční zájmy Unie chráněny prevencí 
podvodů, korupce a jiného protiprávního 
jednání, účinnými kontrolami, a jsou-li 
zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek a 
případně účinnými, přiměřenými a 
odrazujícími sankcemi.

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění akcí 
financovaných podle tohoto nařízení 
finanční zájmy Unie chráněny účinným 
řízením výzkumných center, prevencí 
podvodů, korupce a jiného protiprávního 
jednání, účinnými kontrolami, a jsou-li 
zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek a 
případně účinnými, přiměřenými a 
odrazujícími sankcemi.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Evropská rada pro výzkum (ERV) 
poskytne atraktivní a pružné financování, 
aby jednotlivým talentovaným a tvůrčím 
výzkumným pracovníkům a jejich týmům 
umožnila hledání těch nejslibnějších cest 
na hranicích vědy, a to na základě soutěže 
v rámci celé Unie.

a) a) Evropská rada pro výzkum (ERV) 
poskytne atraktivní a pružné financování, 
aby jednotlivým talentovaným a tvůrčím 
výzkumným pracovníkům a jejich týmům 
pracujícím v jakékoli vědní disciplíně
umožnila hledání těch nejslibnějších cest 
na hranicích vědy, a to na základě soutěže 
v rámci celé Unie.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Budoucí a vznikající technologie je cíl, 
který podpoří výzkum založený na 
spolupráci s cílem rozšířit kapacitu Evropy 
pro vyspělé inovace spojené ze změnou 
paradigmatu. Podpoří vědeckou spolupráci 
napříč obory zaměřenou na naprosto nové 
myšlenky s vysokou mírou rizika a urychlí 
rozvoj těch nejslibnějších nově 
vznikajících oblastí vědy a technologie, 
jakož i utváření odpovídajících vědeckých 
komunit v celé Unii.

(b) b) Budoucí a vznikající technologie je 
cíl, který podpoří výzkum založený na 
spolupráci či mezioborovém přístupu
s cílem rozšířit kapacitu Evropy pro 
vyspělé inovace spojené se změnou 
paradigmatu. Podpoří vědeckou spolupráci 
napříč obory zaměřenou na naprosto nové 
myšlenky s vysokou mírou rizika a urychlí 
rozvoj těch nejslibnějších nově 
vznikajících oblastí vědy a technologie, 
jakož i utváření odpovídajících vědeckých 
komunit v celé Unii.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – 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 

d) 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 s cílem udržet a 
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mezinárodní spolupráce. přilákat talentované lidi, aby žili a 
pracovali v Unii.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 14 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zdraví, demografická změna a dobré 
životní podmínky;

a) zdraví, demografická změna a dobré 
životní podmínky, a to i prostřednictvím 
účasti na sportovní činnosti;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 14 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění.

f) Vzdělané, inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní, vzdělané a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“. 
Podpora se rovněž zaměří na poskytování 
jasných důkazů pro tvorbu politiky na 
mezinárodní, vnitrostátní a regionální 
úrovni i na úrovni Unie. S ohledem na 
globální povahu mnoha výzev je nedílnou 
součástí každé výzvy strategická 
spolupráce s třetími zeměmi. Vedle toho se 
průřezová podpora pro mezinárodní 
spolupráci poskytne v rámci specifického 



AD\905106CS.doc 23/39 PE487.737v02-00

CS

společnosti podporující začlenění“. cíle „inovativní,vzdělané a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující 
začlenění“ zahrnuje rovněž činnost 
zaměřenou na zmenšení mezery mezi 
výzkumem a inovacemi se zvláštními 
opatřeními pro dosažení excelence v méně 
rozvinutých regionech Unie.

Specifický cíl „inovativní, vzdělané a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ zahrnuje rovněž činnost 
zaměřenou na zmenšení mezery mezi 
výzkumem a inovacemi se zvláštními 
opatřeními pro dosažení excelence v méně 
rozvinutých regionech Unie. Dále 
zahrnuje činnosti, strategie, metodiku a 
nástroje, které jsou potřebné k tomu, aby 
se evropské kulturní dědictví mohlo stát 
dynamickým a udržitelným.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto faktory dále zhoršují relativní 
nepřitažlivost Evropy v celosvětové soutěži 
o vědecké talenty. Schopnost systému USA 
nabídnout více zdrojů na výzkumného 
pracovníka a lepší kariérní vyhlídky 
vysvětluje, proč USA i nadále přitahují 
nejlepší výzkumné pracovníky z celého 
světa včetně desítek tisíc z Unie.

Tyto faktory dále zhoršují relativní 
nepřitažlivost Evropy v celosvětové soutěži 
o vědecké talenty. Schopnost systému USA 
nabídnout více zdrojů na výzkumného 
pracovníka, lepší výzkumné infrastruktury
a lepší kariérní vyhlídky vysvětluje, proč 
USA i nadále přitahují nejlepší výzkumné 
pracovníky z celého světa včetně desítek 
tisíc z Unie.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní činností ERV je poskytovat Základní činností ERV je poskytovat 
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přitažlivé dlouhodobé financování na 
podporu vynikajících badatelů a jejich 
výzkumných týmů, aby mohli provádět 
průlomový výzkum s vysokou mírou rizika 
i přínosů.

přitažlivé dlouhodobé financování na 
podporu vynikajících badatelů a jejich 
výzkumných týmů, aby mohli provádět 
průlomový výzkum s vysokou mírou rizika 
i přínosů. Z tohoto důvodu by měl být 
výzkum coby vědecký postup uznáván ve 
všech oblastech lidského vědění bez 
výjimky.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování ERV se poskytuje podle níže 
uvedených zavedených zásad. Jediným 
kritériem, podle kterého se udělují granty 
ERV, je vědecká excelence. ERV funguje 
„zdola nahoru“ bez předem určených 
priorit. Granty ERV jsou otevřené pro 
jednotlivé týmy výzkumných pracovníků 
každého věku z kterékoli země světa, kteří 
pracují v Evropě. ERV usiluje o podporu 
zdravé konkurence v celé Evropě.

Financování ERV se poskytuje podle níže 
uvedených zavedených zásad. Jediným 
kritériem, podle kterého se udělují granty 
ERV, je vědecká excelence v jakékoli 
vědní disciplíně. ERV funguje „zdola 
nahoru“ bez předem určených priorit. 
Granty ERV jsou otevřené pro jednotlivé 
týmy výzkumných pracovníků každého 
věku z kterékoli země světa, kteří pracují 
v Evropě. ERV usiluje o podporu zdravé 
konkurence v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 
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k vybavení výzkumných pracovníků 
inovačními dovednostmi, které si vyžádají 
budoucí pracovní místa. Současně bude 
důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

k vybavení výzkumných pracovníků 
inovačními dovednostmi, které si vyžádají 
budoucí pracovní místa. Současně bude 
důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030. Doktorandi ze všech 
oborů proto musí být jasně označeni za 
jednu z klíčových cílových skupin nového 
programu pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport, a zároveň musí 
být zajištěna nezbytná doplňkovost 
s Horizontem 2020.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, umožňujících 
výzkumným pracovníkům, aby rozvíjeli 
oblasti svého výzkumu, do kterých jsou 
zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem bude rozvoj a lepší profesní 
vyhlídky mladých výzkumných pracovníků 
absolvujících postgraduální studium, a to 
jak ve veřejném, tak i v soukromém 
sektoru.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě i 
mimo ni. Kromě toho se podpoří také 
příležitosti pro znovuzahájení výzkumné 
kariéry po určité přestávce.

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě i 
mimo ni, zohlednění úlohy mladých lidí 
v oblasti vědy, nabízející výzkumníkům 
příležitost, aby se vzdělávali a aby získali 
nové znalosti ve výzkumných organizacích 
na vysoké úrovni ve třetích zemích, a 
následně se vrátili. Zvláštní pozornost 
bude věnována úloze žen v oblasti vědy a 
překážkám, které by jim mohly bránit v 
přístupu do této oblasti. Kromě toho se 
podpoří také příležitosti pro znovuzahájení 
výzkumné kariéry po určité přestávce a 
pružná pracovní doba.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podpora 
krátkodobých výměn výzkumných a 
inovačních pracovníků v rámci partnerství 
vysokých škol, výzkumných institucí, 
podniků, MSP a jiných socioekonomických 
skupin jak v Evropě, tak na celém světě. 
Sem bude patřit také rozvíjení spolupráce 
se třetími zeměmi.

Mezi klíčové činnosti patří podpora 
krátkodobých výměn výzkumných a 
inovačních pracovníků v rámci partnerství 
vysokých škol, výzkumných institucí, 
podniků, MSP a jiných socioekonomických 
skupin jak v Evropě, tak na celém světě. 
Sem bude patřit také rozvíjení spolupráce 
se třetími zeměmi a zejména posilování 
vědeckých partnerství mezi oběma břehy 
Středozemního moře a zefektivnění 
evropsko-středomořských programů 
výzkumu, inovace a technologického 
vývoje.
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Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě. V 
mnoha oblastech není výzkum možný bez 
přístupu k vysoce výkonným počítačům, 
zdrojům záření pro nové materiály, 
speciálním prostorám pro nanotechnologie, 
databázím pro genomiku a společenské 
vědy, observatořím pro vědy o Zemi, 
širokopásmovým sítím pro přenos dat atd. 
Výzkumné infrastruktury jsou nezbytné 
pro provádění výzkumu nutného k řešení 
velkých společenských výzev, jako jsou 
energie, změna klimatu, biohospodářství či 
celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny. Podněcují 
spolupráci přes hranice a napříč obory a 
vytvářejí jednolitý a otevřený evropský 
prostor pro výzkum on-line. Podporují 
mobilitu lidí a myšlenek, spojují nejlepší 
vědce z celé Evropy a světa a zlepšují 
vědecké vzdělávání. Jsou hybnou silou 
excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit a 
mohou být pozoruhodnými ukázkami vědy 
pro celou společnost.

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě. 
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím pro vědy 
o Zemi, širokopásmovým sítím pro přenos 
dat atd. Podněcují spolupráci přes hranice a 
napříč obory a vytvářejí jednolitý a 
otevřený evropský prostor pro výzkum on-
line. Podporují mobilitu lidí a myšlenek, 
spojují nejlepší vědce z celé Evropy a světa 
a zlepšují vědecké vzdělávání. Jsou hybnou 
silou excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit a 
mohou být pozoruhodnými ukázkami vědy 
pro celou společnost. Mohou také podpořit 
inovace v soukromém sektoru a být 
zdrojem dynamických inovací pro MSP.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vydávání vědeckých publikací je klíčovým 
prvkem výzkumné infrastruktury a hraje 
klíčovou úlohu při vytváření nových 
dovedností a inovací. Z tohoto důvodu 
mají zásadní význam udržitelné platební 
modely a modely šíření publikací 
pokrývající výrobní náklady. Publikace 
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vypracované a ověřované jako poznatky 
výzkumu, které získali a ověřili výzkumní 
pracovníci, kteří čerpají veškeré 
prostředky, či jejich velkou část, z fondu 
programu Horizont 2020, byly měly být 
zpřístupněny celé odborné veřejnosti.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 4 – bod 4.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Posílení úlohy akademické výzkumné 
infrastruktury a jejích vazeb na inovační 
činnost v rámci MSP.
Záměrem je podpořit partnerství mezi
MSP a akademickými institucemi a jejich 
infrastrukturu v zájmu rozvoje 
podnikatelských inovací.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvíjení vědeckých poznatků o 
potenciálním dopadu nanotechnologií a 
nanosystémů na zdraví nebo na životní 
prostředí a zajištění nástrojů pro 
posuzování a řízení rizik po dobu celého 
životního cyklu.

Rozvíjení vědeckých poznatků o 
potenciálním dopadu nanotechnologií a 
nanosystémů na zdraví nebo na životní 
prostředí a zajištění nástrojů pro 
posuzování a řízení rizik po dobu celého 
životního cyklu a umožnit lidem 
s postižením plně se začlenit do 
společnosti.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem navrhovaných akcí je doplnit Cílem navrhovaných akcí je doplnit 
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vnitrostátní a regionální politiky a 
programy podnikatelských inovací, posílit 
spolupráci mezi MSP a dalšími aktéry 
s významem pro inovace, překlenout 
propast mezi výzkumem/vývojem a 
úspěšným uváděním na trh, vytvořit 
prostředí, které bude vstřícnější 
k podnikatelským inovacím, včetně formou 
opatření na straně poptávky, a podpořit 
zohledňování měnící se povahy inovačních 
procesů, nových technologií, trhů a 
obchodních modelů.

vnitrostátní a regionální politiky a 
programy podnikatelských inovací, posílit 
spolupráci mezi MSP, akademickými 
institucemi, včetně institucí zaměřených 
na tvůrčí odvětví, u nichž je předpoklad, 
že využijí výhod mezinárodního 
podnikatelského prostředí, a dalšími 
aktéry s významem pro inovace, 
překlenout propast mezi 
výzkumem/vývojem a úspěšným uváděním 
na trh, vytvořit prostředí, které bude 
vstřícnější k podnikatelským inovacím, 
včetně formou opatření na straně poptávky, 
a podpořit zohledňování měnící se povahy 
inovačních procesů, nových technologií, 
trhů a obchodních modelů.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP lze nalézt ve všech odvětvích 
ekonomiky. Jsou důležitější součástí 
evropské ekonomiky, než jak je tomu 
v jiných regionech, například ve Spojených 
státech amerických. Inovovat přitom 
mohou všechny typy MSP. Je třeba je 
motivovat a podpořit, aby investovaly do 
výzkumu a inovací. Při této činnosti by 
měly mít možnost čerpat z celého 
inovačního potenciálu vnitřního trhu a 
EVP, aby mohly vytvářet nové 
podnikatelské příležitosti v Evropě i mimo 
ni a přispívat k nalézání řešení pro klíčové 
společenské výzvy.

MSP lze nalézt ve všech odvětvích 
ekonomiky. Jsou důležitější součástí 
evropské ekonomiky, než jak je tomu 
v jiných regionech, například ve Spojených 
státech amerických. Inovovat přitom 
mohou všechny typy MSP. Je třeba je 
motivovat a podpořit, aby investovaly do 
výzkumu a inovací, a posílit vazby a 
partnerství s univerzitami a dalšími 
výzkumnými institucemi. Při této činnosti 
by měly mít možnost čerpat z celého 
inovačního potenciálu vnitřního trhu a 
EVP, aby mohly vytvářet nové 
podnikatelské příležitosti v Evropě i mimo 
ni a přispívat k nalézání řešení pro klíčové 
společenské výzvy.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční spolupráce je důležitým Přeshraniční spolupráce je důležitým 
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prvkem inovační strategie MSP 
umožňujícím překonání některých 
problémů spojených s jejich velikostí, jako 
je přístup k technologickým a vědeckým 
kompetencím a novým trhům. Spolupráce 
přispívá k přeměně myšlenek na růst zisku 
a společností a následně i ke zvyšování 
soukromých investic do výzkumu a 
inovací.

prvkem inovační strategie MSP 
umožňujícím překonání některých 
problémů spojených s jejich velikostí, jako 
je přístup k technologickým a vědeckým 
kompetencím a novým trhům. Spolupráce 
přispívá k přeměně myšlenek na růst zisku 
a společností a následně i ke zvyšování 
soukromých investic do výzkumu a 
inovací. Větší důraz kladený při 
vzdělávání na inovace a výzkum a vývoj v 
podnikání může také hrát svou roli z 
hlediska zajišťování inovativních a 
dynamických zaměstnanců pro MSP v 
Evropě.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – 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, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady. Významnou úlohu při prevenci 
těchto potíží může mít tělesná výchova a 
účast na organizované sportovní činnosti.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, jako je např. tělesný 
pohyb, na účinných preventivních 
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očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

nástrojích, jako jsou očkovací látky, na 
účinném dohledu nad zdravím a nemocemi 
a související připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek.

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody, včetně dopadu 
sociálních a kulturních faktorů a tvůrčích 
činností na každodenní život jednotlivců. 
Rovněž je nezbytné účinné sdílení údajů a 
propojení těchto údajů s rozsáhlými 
kohortovými studiemi, stejně jako 
převádění výsledků výzkumu na klinickou 
úroveň, zejména prostřednictvím provádění 
klinických zkoušek.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, a to 
mimo jiné i zvýšením povědomí o tom, 
jakou úlohu hraje v prevenci chorob 
tělesný pohyb, aby se stanovily osvědčené 
postupy v odvětvích zdravotnických služeb 



PE487.737v02-00 32/39 AD\905106CS.doc

CS

přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

a péče a podporovalo se jejich šíření a aby 
se podporovala integrovaná péče a 
všeobecné přijímání technologických, 
organizačních a sociálních inovací, které 
pomáhají zejména starším osobám, stejně 
jako zdravotně postiženým osobám, aby 
zůstaly aktivní a nezávislé. Takové 
počínání přispěje ke zvýšení a prodloužení 
jejich tělesné, sociální a duševní pohody.

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb; a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním stylem, životním 
prostředím a klimatem), zlepšení podpory 
zdraví a prevence nemocí; chápání 
onemocnění a zlepšení diagnostiky; rozvoj 
efektivních screeningových programů a 
zlepšení posouzení vnímavosti k nemocím; 
zlepšení dohledu a připravenosti; vývoj 
lepších preventivních očkovacích látek; 
používání medicíny in silico za účelem 
lepšího zvládání a předvídání onemocnění; 
léčba nemocí; přenos znalostí do klinické 
praxe a rozšiřitelných inovativních akcí; 
lepší využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb; a optimalizace 
účinnosti a účelnosti systémů zdravotní 
péče a snižování nerovností rozhodováním 
na základě důkazů a šířením osvědčených 
postupů, inovativních technologií a 
koncepcí.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb. Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 
nabídky, tak na straně poptávky. Toto vše 
musí být součástí integrované 
nízkouhlíkové politiky, včetně zvládnutí 
klíčových technologií, zejména řešení 
v oblasti IKT a vyspělé výroby, zpracování 
a materiálů. Cílem je vytvořit technologie a 
služby pro účinnou energii, které se budou 
moci výrazně rozšířit na evropských i 
mezinárodních trzích, a zavést inteligentní 
řízení na straně poptávky založené na 
otevřeném a transparentním trhu 
s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb. Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 
nabídky, tak na straně poptávky. Tyto 
investice musejí být dále doprovázeny 
výraznou kampaní zaměřenou na 
informování veřejnosti, jejímž cílem bude 
zajistit, aby evropští občané šli příkladem 
v zavádění nezbytných změn v oblasti 
životního prostředí, společnosti i kultury.
Toto vše musí být součástí integrované 
nízkouhlíkové politiky, včetně zvládnutí 
klíčových technologií, zejména řešení 
v oblasti IKT a vyspělé výroby, zpracování
a materiálů. Cílem je vytvořit technologie a 
služby pro účinnou energii, které budou 
prospěšné pro společnost a které se budou 
moci výrazně rozšířit na evropských i 
mezinárodních trzích, a zavést inteligentní 
řízení na straně poptávky založené na 
otevřeném a transparentním trhu 
s energiemi a inteligentních systémech 
řízení a sledování energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) Zajištění udržitelného kulturního 
dědictví v reakci na změnu klimatu
Záměrem je prozkoumat strategie, 
metodiku a nástroje, které jsou nezbytné k 
zajištění dynamického a udržitelného 
kulturního dědictví pro Evropu v reakci 
na změnu klimatu. Touto činností by se 
mělo rovněž přispět k lepšímu porozumění 
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toho, jak společenství vnímají měnící se 
životní prostředí a častěji se vyskytující 
mimořádné události, jak se jim 
přizpůsobují a jak na ně reagují.

Odůvodnění

 Historické budovy (a sbírky) jsou jedním z hlavních témat jak z hlediska kulturního dědictví, 
tak v souvislosti se změnou klimatu. Výzkumné programy financované z prostředků EU by 
měly mít možnost zaměřit se na to, jak by se měly historické artefakty a budovy uzpůsobit, aby 
byly odolnější vůči vlivům změny klimatu. V tomto ohledu jsou důležité také otázky 
rekonstrukce opuštěných budov a způsoby rozhodování jednotlivých společenství o tom, co je 
třeba chránit.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa čelí zásadním sociálně-
ekonomickým výzvám, které mají
významný vliv na její budoucnost – jedná 
se například o rostoucí vzájemnou závislost 
v hospodářské a kulturní oblasti, stárnutí, 
sociální vyloučení a chudobu, nerovnosti a 
migrační toky, odstranění digitální 
propasti, podporu kultury inovací a 
kreativity ve společnosti a podnicích i 
zajištění bezpečnosti a svobody a důvěry 
v demokratické instituce a mezi občany 
v rámci jednotlivých zemí i přeshraničně. 
Tyto výzvy, které jsou nesmírně velké, 
vyžadují společný evropský přístup.

Evropa čelí zásadním sociálně-
ekonomickým výzvám, které mají 
významný vliv na její budoucnost – jedná 
se například o rostoucí vzájemnou závislost 
v hospodářské a kulturní oblasti, stárnutí a 
demografická změna, sociální vyloučení a 
chudobu, nerovnosti a migrační toky, 
odstranění digitální propasti, podporu 
kultury inovací a kreativity ve společnosti 
a podnicích i zajištění udržitelného rozvoje 
v oblasti kultury, důvěry v demokratické 
instituce a mezi občany v rámci 
jednotlivých zemí i přeshraničně. Úloha 
veřejných sociálních politik v Evropě je 
navíc ve stále větší míře vnímána jako 
rozhodující prvek udržitelnosti evropského 
sociálního modelu jako takového. Tyto 
výzvy, které jsou nesmírně velké, vyžadují 
stále složitější kombinaci odlišných i 
společných evropských přístupů 
vycházejících ze sdílených vědeckých 
poznatků, které mohou poskytnout jedině 
společenské a humanitní vědy.
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Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složitost těmto úkolům vlastní a vývoj 
požadavků tak přináší nutnost vyvinout 
inovativní výzkum a nové inteligentní 
technologie, procesy a metody, 
mechanismy sociální inovace, 
koordinované akce a politiky, které budou 
předjímat či ovlivňovat nejdůležitější vývoj 
v Evropě. Vyžaduje to pochopení 
základních trendů a dopadů, které u těchto 
výzev hrají roli, a opětovné objevování 
nebo vynalézání úspěšných forem 
solidarity, koordinace a tvořivosti, které 
z Evropy činí výrazný vzor otevřených, 
inovativních a bezpečných společností ve 
srovnání s jinými regiony světa. To 
vyžaduje strategičtější přístup ke 
spolupráci se třetími zeměmi. Na závěr, 
jelikož by bezpečnostní politiky na sebe 
měly vzájemně působit s rozličnými 
sociálními politikami, bude důležitým 
aspektem této výzvy posílení 
společenského rozměru výzkumu v oblasti 
bezpečnosti.

Složitost těmto úkolům vlastní a vývoj 
požadavků tak přináší nutnost vyvinout 
inovativní výzkum a nové inteligentní 
technologie, procesy a metody,
mechanismy sociální inovace, 
koordinované akce a politiky, které budou 
předjímat či ovlivňovat nejdůležitější vývoj 
v Evropě. Vyžaduje to pochopení 
základních trendů a dopadů, které u těchto 
výzev hrají roli, a opětovné objevování 
nebo vynalézání úspěšných forem 
solidarity, koordinace a tvořivosti, které 
z Evropy činí výrazný vzor otevřených, 
inovativních a bezpečných společností ve 
srovnání s jinými regiony světa. Proto je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
evropskému kulturnímu dědictví a 
zaujmout přístup vedoucí k činnostem, 
které budou občany motivovat a sbližovat 
napříč komunitami. Vyžaduje to rovněž
strategičtější přístup ke spolupráci se 
třetími zeměmi. Na závěr, jelikož by 
bezpečnostní politiky na sebe měly 
vzájemně působit s rozličnými sociálními 
politikami, bude důležitým aspektem této 
výzvy posílení společenského rozměru 
výzkumu v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 

Záměrem je posílit vzájemnou 
komunikaci, sociálního, ekonomického a 
politického a kulturního začlenění a 
pozitivní mezikulturní dynamiky v Evropě, 
jakož i lépe porozumět společenským 
změnám v Evropě, a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
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inovací. V tomto ohledu může hrát
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. Výzkum v oblasti humanitních 
věd by měl hrát významnou úlohu mimo 
jiné při zkoumání důsledků společenské 
změny na dobré životní podmínky a 
kvalitu života jednotlivců, rodin i 
společností a musí být proto řádně 
financován.  Výzkum v oblasti 
humanitních věd odhalí, rozvine, ochrání 
a označí vícerozměrné evropské kulturní 
dědictví tím, že vytvoří nové vědní 
disciplíny, a tudíž i nové inovační oblasti a 
pracovní místa. Je třeba větší znalostní 
základny v oblasti souciálního vyloučení, 
demografické změnya stárnoucí 
společnosti, průběhu života, společného 
historického a kulturního dědictví, 
tělěsného pohybu, migrace a mobility, 
vzdělávání a celoživotního učení, 
mnohojazyčnosti a dynamiky veřejné 
správy. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních a společenských věd. 
Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik a při určování činností, 
které bojují s chudobou a brání rozvoji 
různých forem rozdělení, diskriminace a 
nerovnosti, jako jsou nerovnosti mezi 
ženami a muži nebo digitální či inovační 
propast, a to v evropských společnostech i 
ve vztahu k dalším světovým regionům, 
například na základě srovnávacích studií 
kulturní a jazykové rozmanitosti a 
vzájemného mezikulturního působení. 
Zejména ovlivní provádění a přizpůsobení 
strategie Evropa 2020 a obecnou vnější 
činnost Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.1 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) rozvíjení vzájemného povědomí a 
porozumění prostřednictvím 
mezikulturního dialogu;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblastmi klíčových kompetencí JRC 
budou energetika, doprava, životní 
prostředí a změna klimatu, zemědělství a 
zajišťování potravin, zdraví a ochrana 
spotřebitele, informační a komunikační 
technologie, referenční materiály a 
bezpečnost a zabezpečení (včetně jaderné 
oblasti v programu Euratomu).

Oblastmi klíčových kompetencí JRC 
budou energetika, doprava, životní 
prostředí a změna klimatu, zemědělství a 
zajišťování potravin, zdraví a ochrana 
spotřebitele, ochrana historického, 
uměleckého a kulturního dědictví, 
informační a komunikační technologie, 
referenční materiály a bezpečnost a 
zabezpečení (včetně jaderné oblasti 
v programu Euratomu).

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí. 
Bude postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude vytvářet nová 
prostředí příznivá pro inovace, a cestou 
prosazování a podpory nové generace 
podnikavých lidí. Přitom bude EIT v plné 
míře přispívat k realizaci cílů strategie 
Evropa 2020 a zejména stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Mládež v pohybu.

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí, 
což Unii pobídne k větší 
konkurenceschopnosti. Bude postupovat 
cestou podpory integrace vyššího 
vzdělávání, výzkumu a inovací na nejvyšší 
úrovni, čímž bude vytvářet nová prostředí 
příznivá pro inovace, a cestou prosazování 
a podpory nové generace podnikavých lidí. 
Přitom bude EIT v plné míře přispívat 
k realizaci cílů strategie Evropa 2020 a 
zejména stěžejních iniciativ Unie inovací a 
Mládež v pohybu. proto jsou finanční 
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příspěvky stanovené v příloze II zásadní.
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