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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem zvláštního návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícího se programu 
Horizont 2020 je sjednotit všechny formy financování výzkumu a inovací v rámci EU do 
jednoho programu a doplnit nařízení o rámcovém programu Horizont 2020.

Navrhovatelka vítá návrh nařízení a silně podporuje přijetí závazku přinášet ve vědě 
vynikající výsledky, který bude klíčovým kritériem pro poskytnutí finančních prostředků. 
Přesto se však navrhovatelka domnívá, že prostředky musí být dostupnější a musí se 
zjednodušit předkládání žádostí. Navrhovatelka proto vítá skutečnost, že pozornost je 
zaměřena na zjednodušení postupu předkládání žádostí, a je toho názoru, že postup 
předkládání žádostí by se měl zjednodušit ještě více, než navrhuje Komise. 

Kromě toho se zpravodajka domnívá, že program Horizont 2020 by měl doplňovat další 
evropské programy, zejména program Erasmus pro všechny, a že by se měla dále zdůraznit 
úloha akademického výzkumu v rozvoji dynamiky MSP. Výzkum v oblasti kulturního 
dědictví Evropy, který byl začleněn do předchozích programů financování výzkumu, navíc 
není v programu Horizont 2020 konkrétně zmíněn. Navrhovatelka proto žádá, aby bylo 
kulturní dědictví konkrétně zmíněno v nařízení.

Dále pak, vzhledem k tomu, že na základě Lisabonské smlouvy získala Evropská unie nové 
pravomoci v oblasti sportu, navrhovatelka žádá, aby byly prostředky vyčleněné v programu 
Horizont 2020 využity také konkrétně na zdůraznění potenciálu výzkumu v oblasti sportu 
jako prostředku k celkovému zlepšení zdraví obyvatel Evropy a posílení sociální soudržnosti 
a začlenění. 

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
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
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na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje a 
znalosti z různých oblastí, technologií 
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu a 
inovací s důrazem na činnosti související 
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum 
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět k 
zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje a 
znalosti z různých oblastí, technologií 
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu a 
inovací s důrazem na činnosti související 
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum 
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Měl by být podpořen výzkum pohybových 
činností z hlediska zdraví a sociální 
soudržnosti. Dále je třeba podporovat 
i výzkum zaměřený na kulturní 
a jazykovou rozmanitost a ochranu 
tradičních dovedností, a to i v rámci 
spolupráce se třetími zeměmi. Činnosti by 
měly přímo podporovat odpovídající 
pravomoci v oblasti odvětvových politik na 
úrovni Unie. Všechny výzvy by měly 
přispět k zastřešujícímu cíli, kterým je 
udržitelný rozvoj.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Přímé akce Společného výzkumného 
střediska by měly být prováděny pružně, 
účinně a transparentně s přihlédnutím k 
příslušným potřebám uživatelů Společného 
výzkumného střediska a politik Unie a 
měly by dodržovat cíl spočívající 
v ochraně finančních zájmů Unie. Tyto 
akce v oblasti výzkumu by měly být 
případně přizpůsobeny těmto potřebám a 
vědecko-technickému vývoji a usilovat 
o dosažení vědecké excelence.

(13) Přímé akce Společného výzkumného 
střediska by měly být prováděny pružně, 
účinně a transparentně s přihlédnutím k 
příslušným potřebám uživatelů Společného 
výzkumného střediska a politik Unie a 
měly by dodržovat cíl spočívající 
v ochraně finančních zájmů Unie. Tyto 
akce v oblasti výzkumu by měly být 
případně přizpůsobeny těmto potřebám a 
vědecko-technickému vývoji a usilovat 
o dosažení vědecké excelence a její 
rozšíření do oblasti vzdělávání a do 
odvětví kultury a komunikace.

Pozměňovací návrh 3



AD\905244CS.doc 5/23 PE487.744v02-00

CS

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech a 
rovněž další akce Unie, které jsou nezbytné 
pro celkové strategické úsilí při provádění
strategie Evropa 2020, zejména akce 
týkající se politik v oblasti soudržnosti, 
zemědělství a rozvoje venkova, vzdělávání 
a odborné přípravy, průmyslu, veřejného 
zdraví, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti 
a sociální politiky, energetiky, dopravy, 
životního prostředí, klimatu, bezpečnosti, 
mořského prostředí a rybolovu, rozvojové 
spolupráce a rozšíření a politiky 
sousedství.

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech a 
rovněž další akce Unie, které jsou nezbytné 
pro celkové strategické úsilí při realizaci
strategie Evropa 2020, zejména akce 
týkající se politik v oblasti soudržnosti, 
zemědělství a rozvoje venkova, vzdělávání 
a odborné přípravy, kultury a umění,
průmyslu, veřejného zdraví, ochrany 
spotřebitele, zaměstnanosti a sociální 
politiky, rovnosti pohlaví, sportu,
energetiky, dopravy, životního prostředí, 
klimatu, bezpečnosti, mořského prostředí 
a rybolovu, kulturního dědictví, rozvojové 
spolupráce a rozšíření a politiky sousedství

Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek;

(a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek, a to i účastí 
na sportovních aktivitách;

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) podpora a ochrana kulturní a 
jazykové rozmanitosti a ochrana 
historického, uměleckého a kulturního 
dědictví v Unii.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků a 
služeb na základě průlomových vědeckých 
a technologických objevů, nýbrž který 
zahrnuje rovněž aspekty, jako je využívání 
stávajících technologií v nových 
aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést k 
vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků a 
služeb na základě průlomových vědeckých 
a technologických objevů, nýbrž který 
zahrnuje rovněž aspekty, jako je využívání 
stávajících technologií v nových 
aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace a také 
zajištění co největšího rozšiřování, 
dostupnosti a využití získaných vědomostí.
Pouze ucelený přístup k inovacím může 
vyřešit společenské výzvy a současně vést 
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum 
v oblasti společenských a humanitních věd. 
To bude zahrnovat četné příležitosti pro 
podporu tohoto výzkumu prostřednictvím 
Evropské rady pro výzkum, akcí „Marie 
Curie“ nebo specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum 
v oblasti společenských a humanitních věd. 
Uvedenými cíli se budou řídit činnosti 
prováděné za účelem řešení veškerých 
problémů, jimž Unie čelí, a to jak pokud 
jde o začlenění občanů jakéhokoli 
původu, tak o zajištění přístupu těchto 
občanů ke vzdělávání a k sociálním 
a kulturním právům. To bude zahrnovat 
četné příležitosti pro podporu tohoto 
výzkumu prostřednictvím Evropské rady 
pro výzkum, akcí „Marie Curie“ nebo 
specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví a 
optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí a 
podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování o 
energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující o 
zelenou a udržitelnou ekonomiku.

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. Jsou to: pochopení 
faktorů ovlivňujících zdraví, včetně tělesné 
výchovy, a optimalizaci účinnosti 
zdravotnických systémů, podporu pro 
politiky posilující postavení venkovských 
oblastí a podporující informované 
rozhodování spotřebitelů, náležité 
rozhodování o energetické politice 
a zajištění evropské elektrické sítě, která je 
uživatelsky přívětivá, podporu dopravní 
politiky založené na důkazech a 
dopravních prognózách, podporu strategií 
pro zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, iniciativy v 
oblasti účinného využívání zdrojů 
a opatření usilující o zelenou a udržitelnou 
ekonomiku a prosazování ochrany 
a podpory kulturní rozmanitosti a 
hmotného i nehmotného kulturního 
dědictví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl týkající se „inovativních a 
bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum v 
oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního a 
udržitelného růstu, sociální transformace v 
evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče.

Specifický cíl týkající se „inovativních a 
bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum v 
oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního a 
udržitelného růstu, sociální transformace v 
evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče, aby přispěl k zachování vysoké 
kulturní a komunikační úrovně se třetími 
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zeměmi.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány průřezové akce mezi 
částí I „Vynikající věda“ a společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi za účelem společného 
rozvoje nových poznatků, budoucích a 
vznikajících technologií, výzkumných 
infrastruktur a klíčových dovedností. Bude 
se usilovat rovněž o větší využívání 
výzkumných infrastruktur ve společnosti, 
například ve veřejných službách, při 
podpoře vědy, v oblasti civilní bezpečnosti 
a v kultuře. Stanovování priorit při 
provádění přímých akcí Společného 
výzkumného střediska a činností 
Evropského inovačního a technologického 
institutu (EIT) bude náležitě koordinováno 
s ostatními částmi programu 
Horizont 2020.

Budou podporovány průřezové akce mezi 
částí I „Vynikající věda“ a společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi za účelem společného 
rozvoje nových poznatků, budoucích a 
vznikajících technologií, výzkumných 
infrastruktur a klíčových dovedností. Bude 
se usilovat rovněž o větší využívání 
výzkumných infrastruktur ve společnosti, 
například ve veřejných službách, při 
podpoře vědy, v oblasti civilní bezpečnosti 
a v kultuře. Z tohoto pohledu lze za klíčový 
prvek infrastruktur v oblasti výzkumu 
označit akademické a vědecké publikace. 
Zásadním předpokladem proto je, aby byly 
výsledky výzkumu, získané a ověřené díky 
práci vědců financovaných z prostředků 
Unie, zpřístupněny celé vědecké obci.
Stanovování priorit při provádění přímých 
akcí Společného výzkumného střediska a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu (EIT) bude 
náležitě koordinováno s ostatními částmi 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 11
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, kulturní 
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rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst. To zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření regionálních 
center excelence může pomoci zmenšit 
inovační propast v Evropě nebo podpora 
pro rozsáhlé demonstrační a pilotní 
projekty může pomoci dosáhnout cíle 
spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu.

politika a politika ochrany a 
zhodnocování hmotného i nehmotného 
kulturního dědictví, společná rybářská 
politika nebo Erasmus pro všechny: 
program Unie pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport nebo program 
Zdraví pro růst. Pro zajištění úspěšného 
plnění programu Horizont 2020 je 
nezbytná kompatibilita, propojenost a 
integrace s těmito programy. To zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření regionálních 
center excelence může pomoci zmenšit 
inovační propast v Evropě nebo podpora 
pro rozsáhlé demonstrační a pilotní 
projekty může pomoci dosáhnout cíle 
spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu.

Pozměňovací návrh 12
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 2 – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro úspěšné přezkoumání nových základů 
zcela nových budoucích technologií je 
nezbytná podpora velkého souboru vysoce 
rizikových vizionářských výzkumných 
projektů v oblasti vědy a techniky v 
zárodečné fázi, které jsou založeny na 
spolupráci. Tato činnost tím, že není 
výslovně tematicky zaměřená a normativní, 
umožňuje nové myšlenky v širším spektru 
témat a disciplín, jakmile se objeví 
a odkudkoli přijdou. Podpora těchto 
křehkých myšlenek vyžaduje aktivní, 
vysoce interdisciplinární přístup k 
výzkumu beroucí v úvahu rizika, který 
významně překračuje striktně 
technologické oblasti. Pro podporu 
budoucích předních subjektů v oblasti vědy 
a průmyslu je důležité rovněž přilákat a 
podněcovat k účasti na výzkumu a 

Pro úspěšné přezkoumání nových základů 
zcela nových budoucích technologií je 
nezbytná podpora velkého souboru vysoce 
rizikových vizionářských výzkumných 
projektů v oblasti vědy a techniky v 
zárodečné fázi, které jsou založeny na 
spolupráci. Tato činnost tím, že není 
výslovně tematicky zaměřená a normativní, 
umožňuje nové myšlenky v širším spektru 
témat a disciplín, jakmile se objeví 
a odkudkoli přijdou. Podpora těchto 
křehkých myšlenek vyžaduje aktivní, 
vysoce interdisciplinární výzkumný přístup 
beroucí v úvahu rizika, který významně 
překračuje striktně technologické oblasti. 
Pro podporu budoucích předních subjektů 
v oblasti vědy a průmyslu je důležité 
rovněž přilákat a podněcovat k účasti na 
výzkumu a inovacích nové účastníky 
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inovacích nové účastníky s vysokým 
potenciálem, jako jsou mladí výzkumní 
pracovníci a malé a střední podniky se 
špičkovými technologiemi.

s vysokým potenciálem, jako jsou mladí 
výzkumní pracovníci a malé a střední 
podniky se špičkovými technologiemi, což 
může také hrát důležitou úlohou při 
zajišťování inovativních a dynamických 
zaměstnanců MSP v Evropě.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 3 – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho bude dosaženo zejména 
strukturováním a zvyšováním excelence ve 
značné části vysoce kvalitní počáteční 
odborné přípravy výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy a doktorandů ve 
všech členských státech a přidružených 
zemích. Vybavení výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy rozmanitými 
dovednostmi, které jim umožní čelit 
stávajícím a budoucím výzvám, umožní 
budoucí generaci výzkumných pracovníků 
těžit z lepších profesních vyhlídek ve 
veřejném i soukromém sektoru, což zvýší 
rovněž přitažlivost výzkumné kariéry u 
mladých osob.

Toho bude dosaženo zejména 
strukturováním a zvyšováním excelence ve 
značné části vysoce kvalitní počáteční 
odborné přípravy výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy a doktorandů ve 
všech členských státech a přidružených 
zemích. Vybavení výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy rozmanitými 
dovednostmi, které jim umožní čelit 
stávajícím a budoucím výzvám, umožní 
budoucí generaci výzkumných pracovníků 
těžit z lepších profesních vyhlídek ve 
veřejném i soukromém sektoru, což zvýší 
rovněž přitažlivost výzkumné kariéry u 
mladých osob. Z tohoto důvodu by měli 
být doktorandi jasně označeni za jednu 
z cílových skupin nového programu pro 
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež 
a sport, přičemž by měla být zajištěna 
doplňkovost s nástroji programu 
„Horizont 2020“. 

Pozměňovací návrh 14
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1.3.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití navrhování a vývoje 
konvergujících technologií k vytváření 
nových obchodních příležitostí, včetně 

Použití navrhování a vývoje 
konvergujících technologií k vytváření 
nových obchodních příležitostí pro MSP v 
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zachování evropských materiálů historické 
nebo kulturní hodnoty.

tvůrčích odvětvích, včetně zachování 
evropských materiálů historické nebo 
kulturní hodnoty.

Pozměňovací návrh 15
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací a 
inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace a 
zvýšit obchodní využití výsledků výzkumu 
ze strany soukromého sektoru.

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací, inovací 
ve službách a inovací v tvůrčích odvětvích. 
Cílem je pomoci odstranit nedostatek 
financování pro počáteční fáze vysoce 
rizikového výzkumu a inovací, podněcovat 
průlomové inovace a zvýšit obchodní 
využití výsledků výzkumu ze strany 
soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se poskytovat podpora pro inovace 
iniciované trhem za účelem zvýšení 
inovační schopnosti podniků zlepšením 
rámcových podmínek pro inovace a rovněž 
odstraněním zvláštních překážek, které 
brání růstu inovativních společností, 
zejména malých a středních podniků a 
podniků střední velikosti s potenciálem k 
rychlému růstu. Bude poskytována 
specializovaná podpora pro inovace (např. 
využívání duševního vlastnictví, sítě 

Bude se poskytovat podpora pro inovace 
iniciované trhem za účelem zvýšení 
inovační schopnosti podniků zlepšením 
rámcových podmínek pro inovace a rovněž 
odstraněním zvláštních překážek, které 
brání růstu inovativních společností, 
zejména malých a středních podniků a 
podniků střední velikosti s potenciálem k 
rychlému růstu, včetně podniků v tvůrčích 
odvětvích. Bude poskytována 
specializovaná podpora pro inovace (např. 
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zadavatelů zakázek, podpora pro střediska 
předávání technologií, strategický design) a 
přezkumy veřejných politik ve vztahu 
k inovacím.

využívání duševního vlastnictví, sítě 
zadavatelů zakázek, podpora pro střediska 
předávání technologií, strategický design) a 
přezkumy veřejných politik ve vztahu 
k inovacím. Inovace mají rovněž kulturní 
rozměr, neboť obsah je hnací silou 
technologie. Kulturní vývoj na podporu 
inovací, který přesahuje čistě 
technologické chápání inovací, 
představuje významný krok vpřed a 
stávající program by měl tento pokrok 
prosazovat.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s podporou humanitních a 
společenských věd prostřednictvím 
programu Horizont 2020 je zapotřebí 
vymezit specifickou prioritu, jejíž pomocí 
by se definoval podrobný rozsah podpory 
pro toto odvětví.

Pozměňovací návrh 18
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické 
a toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
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inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním, jako 
např. tělesná výchova. Podporovány 
budou rovněž lepší vazby 
s environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je zapotřebí víceoborový pokročilý a 
aplikovaný výzkum a inovace v oblasti 
behaviorálních, gerontologických, 
digitálních a jiných věd pro nákladově 
efektivní a uživatelsky přívětivá řešení pro 
aktivní a nezávislý každodenní život a 
asistované žití (doma, na pracovišti, atd.) 
pro stárnoucí populaci a osoby se
zdravotním postižením. To se vztahuje na 
celou škálu prostředí a na technologie 
a systémy a služby, které zvyšují kvalitu 
života a zlepšují fungování člověka včetně 
mobility, inteligentních 
individualizovaných podpůrných 
technologií, servisní a sociální robotiky 
a podpůrného prostředí. Podporovány 
budou pilotní projekty v oblasti výzkumu a 
inovací k posouzení zavádění a širokého 
využívání řešení.

Je zapotřebí víceoborový pokročilý a 
aplikovaný výzkum a inovace v oblasti 
behaviorálních, gerontologických, 
digitálních, sociálních, humanitních a 
jiných věd pro nákladově efektivní a 
uživatelsky přívětivá řešení pro aktivní a 
nezávislý každodenní život a asistované 
žití (doma, na pracovišti, atd.) pro 
stárnoucí populaci a osoby se zdravotním 
postižením. To se vztahuje na celou škálu 
prostředí a na technologie a systémy a 
služby, které zvyšují kvalitu života a 
zlepšují fungování člověka včetně 
mobility, inteligentních 
individualizovaných podpůrných 
technologií, servisní a sociální robotiky 
a podpůrného prostředí. Podporovány 
budou pilotní projekty v oblasti výzkumu a 
inovací k posouzení zavádění a širokého 
využívání řešení.
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Pozměňovací návrh 20
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde o 
zlepšení zdraví a péči o zdraví během 
celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů a 
cílů ve vztahu k individualizovaným 
zdravotnickým technologiím, mobilním 
a/nebo přenosným nástrojům, nové 
diagnostice a individualizovaným službám,
které podporují zdravý životní styl, dobré 
životní podmínky, sebepéči, lepší vztahy 
mezi občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení a 
rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde o 
zlepšení zdraví a péči o zdraví během 
celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů, 
vlivu fyzické aktivity a cílů ve vztahu k 
individualizovaným zdravotnickým 
technologiím, zaměřeným zejména na 
prevenci onemocnění, mobilním nebo 
přenosným nástrojům, nové diagnostice a 
individualizovaným službám, které 
podporují zdravý životní styl, dobré životní 
podmínky, sebepéči, lepší vztahy mezi 
občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení a 
rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 21
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující o 
dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí s 
přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující o 
dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí s 
přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
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vypracována rovněž s ohledem na 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí a rovněž 
na hlavní společenská, kulturní 
a hospodářská odvětví v Evropě. Opatření 
přezkoumají dopady a rostoucí rizika pro 
lidské zdraví vyplývající ze změny klimatu 
a vyšších koncentrací skleníkových plynů v 
atmosféře. Výzkum vyhodnotí inovativní, 
spravedlivě rozdělené a nákladově účinné 
reakce k přizpůsobení se změně klimatu, 
včetně ochrany a přizpůsobení přírodních 
zdrojů a ekosystémů a souvisejících 
dopadů, za účelem informování a podpory 
jejich rozvoje a provádění na všech 
úrovních a ve všech měřítcích. To bude 
zahrnovat rovněž možné dopady, náklady a 
rizika geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

vypracována rovněž s ohledem na 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje, přičemž 
bude věnována zvláštní pozornost 
kulturnímu dědictví Evropy a přístupu, 
jehož cílem je určit činnosti, které spojují 
členy jednotlivých společenství. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí a rovněž 
na hlavní společenská, kulturní 
a hospodářská odvětví v Evropě. Opatření 
přezkoumají dopady a rostoucí rizika pro 
lidské zdraví vyplývající ze změny klimatu 
a vyšších koncentrací skleníkových plynů v 
atmosféře. Výzkum vyhodnotí inovativní, 
spravedlivě rozdělené a nákladově účinné 
reakce k přizpůsobení se změně klimatu, 
včetně ochrany a přizpůsobení přírodních 
zdrojů a ekosystémů a souvisejících 
dopadů, za účelem informování a podpory 
jejich rozvoje a provádění na všech 
úrovních a ve všech měřítcích. To bude 
zahrnovat rovněž možné dopady, náklady a 
rizika geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu, kulturní 
rozmanitost a mezikulturní dialog
podporou interdisciplinárního výzkumu, 
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technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činnosti 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

ukazatelů, technologického pokroku, 
organizačních řešení, a to mimo jiné na 
základě činností týkajících se sociálních 
inovací v odvětví sociální ekonomiky,
a nových forem spolupráce a společné 
tvorby, zejména s ohledem na typické rysy 
sociálních a humanitních věd a na
významnou úlohu, kterou hrají i v oblasti 
výzkumu. Výzkum a ostatní činnosti 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit přínos
plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh 23
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 

Pochopení sociální transformace a 
vytvoření kulturně udržitelného vývoje
v Evropě vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. Tato příležitost by se měla využít 
pro rozvoj historické paměti Evropy, její 
rozmanitosti a významu kulturního 
dědictví, a měla by evropským občanům 
umožnit interakci s nejrůznějšími 
kulturními a komunikačními prostředky 
a možnostmi, které má v současnosti 
k dispozici. Je důležité pochopit tlaky a 
příležitosti vyplývající ze zavádění IKT, a 
to na individuální i kolektivní úrovni, aby 
bylo možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
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mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a podporovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost, kulturní 
dědictví a mezigenerační solidaritu. 
Výzkum bude analyzovat, jak se 
společnosti a politiky mohou stát 
evropštějšími v širokém slova smyslu 
vývojem identit, kultur a hodnot, oběhem 
myšlenek a přesvědčení a kombinací zásad 
a postupů vzájemnosti, shodnosti a 
rovnosti. Výzkum bude analyzovat, jak se 
mohou zranitelné skupiny obyvatel plně 
zapojit do společnosti a demokratického 
života, zejména osvojením si různých 
dovedností a ochranou lidských práv. 
Zásadní bude proto analýza, jak politické 
systémy reagují či nereagují na takovýto 
společenský vývoj a jak se samy vyvíjejí. 
Výzkum se bude zabývat rovněž rozvojem 
klíčových kulturních systémů, které 
zajišťují základní formy sociálních vazeb, 
jako je rodina, zaměstnanost a možnosti 
volného času, kultura a mezikulturní 
dialog, vzdělávání (formální, informální 
a neformální), sport, práce, vzdělávání, 
pomáhají bojovat proti chudobě. Při 
vypracovávání budoucích evropských 
politik vezme v úvahu význam migrace a 
demografického vývoje a kulturní 
problémy, které vytvářejí. Výzkum také 
zohlední úlohu kulturního dědictví v Unii.

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odlišný historický, politický, sociální a 
kulturní systém Evropy čelí v rostoucí míře 
dopadu globálních změn. V zájmu dalšího 
rozvoje své vnější činnosti v sousedství i 
mimo ně a své úlohy coby globálního hráče 
musí Evropa zlepšit své schopnosti, pokud 
jde o stanovení, upřednostnění, vysvětlení, 

Odlišný historický, politický, sociální a 
kulturní systém Evropy čelí v rostoucí míře 
dopadu globálních změn. V zájmu dalšího 
rozvoje své vnější činnosti v sousedství i 
mimo ně a své úlohy coby globálního hráče 
musí Evropa zlepšit své schopnosti, pokud 
jde o stanovení, upřednostnění, vysvětlení, 
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posouzení a prosazování jejích politických 
cílů u ostatních regionů a společností na 
světě za účelem další spolupráce nebo 
předcházení konfliktům či jejich řešení. 
V tomto ohledu musí zlepšit rovněž svou 
schopnost předjímat vývoj a dopady 
globalizace a reagovat na ně. To vyžaduje 
větší pochopení historie, kultur a politicko-
ekonomických systémů v ostatních částech 
světa a rovněž úlohy a vlivu nadnárodních 
aktérů. Evropa musí rovněž účinně přispět 
ke globálnímu řízení v klíčových 
oblastech, jako je obchod, rozvoj, práce, 
hospodářská spolupráce, lidská práva, 
obrana a bezpečnost. To představuje 
potenciál k rozvoji nových kapacit, ať už s 
ohledem na nástroje, systémy a prostředky 
analýzy, nebo s ohledem na diplomacii na 
oficiální a neoficiální mezinárodní scéně s 
vládními a nevládními subjekty.

posouzení a prosazování jejích politických 
cílů u ostatních regionů a společností na 
světě za účelem další spolupráce nebo 
předcházení konfliktům či jejich řešení. 
V tomto ohledu musí zlepšit rovněž svou 
schopnost předjímat vývoj a dopady 
globalizace a reagovat na ně. To vyžaduje 
větší pochopení historie, kultur a politicko-
ekonomických systémů v ostatních částech 
světa a rovněž úlohy a vlivu nadnárodních 
aktérů. Evropa musí rovněž účinně přispět 
ke globálnímu řízení v klíčových 
oblastech, jako je obchod, rozvoj, práce, 
hospodářská spolupráce, kulturní 
spolupráce a mezikulturní dialog, lidská 
práva, obrana a bezpečnost. To představuje 
potenciál k rozvoji nových kapacit, ať už s 
ohledem na nástroje, systémy a prostředky 
analýzy, nebo s ohledem na diplomacii na 
oficiální a neoficiální mezinárodní scéně s 
vládními a nevládními subjekty.

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech s 
jejich mezinárodními protějšky jinde 
v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení, v rámci hospodářské soutěže. 
To bude zahrnovat spolupráci vynikajících 
výzkumných institucí a méně rozvinutých 
regionů, partnerství, výměny pracovníků, 
odborné poradenství a pomoc a 
vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech 
s jejich mezinárodními protějšky jinde 
v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení. To bude zahrnovat spolupráci 
vynikajících výzkumných institucí a méně 
rozvinutých regionů, partnerství, výměny 
pracovníků, odborné poradenství a pomoc 
a vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
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udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Zajištění co nejširšího přístupu k 
vědeckým a akademickým publikacím a k 
poznatkům získaným v rámci výzkumu v 
uvedených regionech.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sociální inovace vytvářejí nové výrobky, 
služby, procesy a modely, které uspokojují 
společenské potřeby a vytvářejí nové 
sociální vztahy. Je důležité porozumět 
tomu, jak mohou sociální inovace a 
tvořivost vést ke změně stávajících struktur 
a politik a jak mohou být podporovány a 
rozšiřovány. Účinným nástrojem podpory 
cílů strategie Evropa 2020 mohou být 
místní internetové a distribuované 
platformy spojující občany a umožňující 
jim spolupracovat a spoluvytvářet řešení na 
základě větší informovanosti o sociálních, 
politických a environmentálních 
souvislostech. Podpora bude poskytnuta 
rovněž na vytváření sítí a experimentování 
s využitím IKT k zlepšení procesů učení a 
rovněž pro sítě sociálních inovátorů a 
sociálních podnikatelů.

Sociální inovace vytvářejí nové výrobky, 
služby, procesy a modely, které uspokojují 
společenské potřeby a vytvářejí nové 
sociální vztahy. Je důležité porozumět 
tomu, jak mohou sociální inovace a 
tvořivost vést ke změně stávajících struktur 
a politik a jak mohou být podporovány a 
rozšiřovány. Účinným nástrojem podpory 
cílů strategie Evropa 2020 mohou být 
místní internetové a distribuované 
platformy spojující občany a umožňující 
jim spolupracovat a spoluvytvářet řešení na 
základě větší informovanosti o sociálních, 
kulturních, politických a 
environmentálních souvislostech. Podpora 
bude poskytnuta rovněž na vytváření sítí 
a experimentování s využitím IKT k 
zlepšení procesů učení a rovněž pro sítě 
sociálních inovátorů a podnikatelů 
v sociální a kulturní oblasti.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Možnost vzájemného působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
zvyšuje kvalitu, relevantnost, přijatelnost a 
udržitelnost výsledků inovací začleněním 
zájmů a hodnot společnosti. To vyžaduje 
rozvoj zvláštních dovedností, znalostí a 
schopností na úrovni jednotlivce 
a organizace a rovněž na vnitrostátní a 
nadnárodní úrovni. Vědecky gramotná, 
odpovědná a tvůrčí společnost bude 
podporována prosazováním a výzkumem 
vhodných metod v oblasti vědeckého 
vzdělávání. Bude se prosazovat rovnost
žen a mužů, zejména podporou změn 
v organizaci výzkumných institucí a v
obsahu a návrhu výzkumných činností. K 
zlepšení oběhu poznatků v rámci vědecké 
obce a širší veřejnosti se bude dále rozvíjet 
dostupnost a využívání výsledků veřejně 
financovaného výzkumu. V koordinaci s 
příslušnými mezinárodními organizacemi 
se bude prosazovat etický rámec pro 
výzkum a inovace založený na základních 
etických zásadách, včetně zásad 
obsažených v Listině základních práv a 
všech příslušných právních předpisech a 
úmluvách Unie.

Možnost vzájemného působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
zvyšuje kvalitu, relevantnost, přijatelnost a 
udržitelnost výsledků inovací začleněním 
zájmů a hodnot společnosti. To vyžaduje 
rozvoj zvláštních dovedností, znalostí a 
schopností na úrovni jednotlivce 
a organizace a rovněž na vnitrostátní a 
nadnárodní úrovni. Vědecky gramotná, 
odpovědná a tvůrčí společnost bude 
podporována prosazováním a výzkumem 
vhodných metod v oblasti vědeckého 
vzdělávání. Bude se prosazovat zásada 
zákazu diskriminace a rovnosti žen a 
mužů, zejména podporou změn 
v organizaci výzkumných institucí a v 
obsahu a návrhu výzkumných činností. K 
zlepšení oběhu poznatků v rámci vědecké 
obce a širší veřejnosti se bude dále rozvíjet 
dostupnost a využívání výsledků veřejně 
financovaného výzkumu. V koordinaci s 
příslušnými mezinárodními organizacemi 
se bude prosazovat etický rámec pro 
výzkum a inovace založený na základních 
etických zásadách, včetně zásad 
obsažených v Listině základních práv a 
všech příslušných právních předpisech a 
úmluvách Unie.

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí rovněž technologie a 
kapacity k zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 

Jsou zapotřebí rovněž technologie a 
kapacity k zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 
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včetně otázek kontroly a dohledu, při 
současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost a 
dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
týká evropská politika sousedství.

včetně otázek kontroly a dohledu, při 
současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost a 
dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce a rozvoj odpovídající politiky 
mezikulturního dialogu s kandidátskými a 
možnými kandidátskými zeměmi a 
zeměmi, jichž se týká evropská politika 
sousedství.

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení a 
programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí a jurisdikcí, 
odhalí a zvládne tyto útoky v reálném čase 
a ochrání kritické infrastruktury IKT. 
Digitální společnost se plně rozvíjí s 
neustále se měnícím užitím a zneužíváním 
internetu, novými způsoby sociální 
interakce, novými mobilními a 
lokalizačními službami a vznikem 
Internetu věcí. To vyžaduje nový druh 
výzkumu, který by měl být iniciován 
vznikajícími aplikacemi, užitím a 
společenskými tendencemi. Uskuteční se 
rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 
reakci na nový vývoj v oblasti důvěry a 

Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení a 
programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí a jurisdikcí, 
odhalí a zvládne tyto útoky v reálném čase 
a ochrání kritické infrastruktury IKT. 
Digitální společnost se plně rozvíjí s 
neustále se měnícím užitím a zneužíváním 
internetu (což vyžaduje specializovaný 
technologický výzkum za účelem potírání 
dětské pornografie šířené na internetu), 
novými způsoby sociální interakce, novými 
mobilními a lokalizačními službami a 
vznikem Internetu věcí. To vyžaduje nový 
druh výzkumu, který by měl být iniciován 
vznikajícími aplikacemi, užitím a 
společenskými tendencemi. Uskuteční se 
rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 



PE487.744v02-00 22/23 AD\905244CS.doc

CS

bezpečnosti. reakci na nový vývoj v oblasti důvěry a 
bezpečnosti.
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