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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020 je jedním z prvků obsažených v balíčku návrhů, jejichž cílem je 
stanovit program EU v oblasti výzkumu a inovací pro období let 2014–2020. Stanoví 
pravidla, podle nichž lze některým subjektům poskytnout různé typy financování výzkumu a 
s ním spojených podpůrných činností a podle nichž mohou být výsledky takového výzkumu 
šířeny a využívány. 

Navrhovatel se domnívá, že zájmem Výboru pro rozvoj ve věci tohoto návrhu je zajistit, aby 
byl Horizont 2020 otevřen též subjektům v rozvojových zemích a aby důraz na špičkovou 
úroveň evropského výzkumu a na strategii Evropa 2020 nesměřoval k postoji, který lze 
označit jako „pevnost Evropa“. 

Aby mohla být EU celosvětovým vůdčím hráčem v oblasti výzkumu a inovací, musí 
spolupracovat se subjekty z celého světa, stavět na jejich specifických odborných 
zkušenostech a přijímat celosvětové výzvy. Program Horizont 2020 tak přispěje k řešení 
problémů v takových oblastech, jako je zdraví či změna klimatu, přičemž bude též rozvíjet 
výzkumné kapacity a znalosti ve třetích zemích. Toto vše je vzájemně prospěšné pro EU i pro 
její partnerské třetí země a zároveň je to v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje. Spolupráce v oblasti výzkumu by navíc mohla být pro tyto země, a to zejména pro 
země se středním příjmem, na něž se již v rámci nového nástroje pro rozvojovou spolupráci 
na období let 2014-2020 nemusí vztahovat bilaterální pomoc EU, užitečnou formou 
spolupráce. 

Navrhovatel vítá návrh na zjednodušení pravidel a posílení účasti malých a středních podniků 
(MSP): mnoho MSP může pomoci poskytnout inovativní řešení celosvětových společenských 
problémů a jejich odborné zkušenosti by měly být využity. Vítá též, že byly navrženy pružné 
metody financování včetně pobídek, a také vítá, že je zachována zásada podpory otevřeného 
přístupu k výzkumným publikacím. 

Má však také pocit, že by pravidla mohla být ještě více posílena a vyjasněna, aby byly lépe 
podpořeny zájmy rozvojových zemí. 

Za tímto účelem směřuje tento návrh stanoviska k zajištění toho, aby se výzkumníci, 
výzkumné ústavy a podniky z méně rozvinutých zemí mohli účastnit projektů financovaných 
prostřednictvím výzkumného programu, jakož i projektů partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a partnerství v rámci veřejného sektoru. 

Jeho cílem je také zajistit, aby byly výsledky veškerých výzkumných aktivit včetně dat 
a inovací přístupné jak těmto subjektům, tak i všem ostatním složkám občanské společnosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Účastnický záruční fond zřízený na 
základě nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1906/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006, kterým se stanoví pravidla 
pro účast podniků, výzkumných středisek
a vysokých škol na akcích v rámci 
sedmého rámcového programu a pro šíření 
výsledků výzkumu (2007 až 2013), 
a spravovaný Komisí se osvědčil jako 
důležitý ochranný mechanismus, jenž 
snižuje rizika spojená s dlužnými částkami, 
které neuhradí někteří účastníci akcí. Měl 
by být proto zaveden nový účastnický 
záruční fond (dále jen „fond“). Aby bylo 
zajištěno účinnější řízení a lepší krytí rizika 
účastníků, měl by fond zaštítit akce v rámci 
programu zřízeného podle rozhodnutí č. 
1982/2006/ES, v rámci programu 

(16) Účastnický záruční fond zřízený na 
základě nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1906/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006, kterým se stanoví pravidla 
pro účast podniků, výzkumných středisek,
vysokých škol a organizací občanské 
společnosti na akcích v rámci sedmého 
rámcového programu a pro šíření výsledků 
výzkumu (2007 až 2013), a spravovaný 
Komisí se osvědčil jako důležitý ochranný 
mechanismus, jenž snižuje rizika spojená 
s dlužnými částkami, které neuhradí 
někteří účastníci akcí. Měl by být proto 
zaveden nový účastnický záruční fond
(dále jen „fond“). Aby bylo zajištěno 
účinnější řízení a lepší krytí rizika 
účastníků, měl by fond zaštítit akce v rámci 
programu zřízeného podle rozhodnutí č. 
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zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy
(2007 až 2011), v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady […] ze dne X 
2011, kterým se zřizuje rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2012–2013), jakož i akce podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [Horizont 2020] 
a nařízení Rady (Euratom) č. XX/XX 
o programu Evropského společenství pro 
atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014–2018), který doplňuje 
rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 [Euratom H2020]. Na 
programy řízené jinými subjekty, než jsou 
orgány Unie, by se fond neměl vztahovat.

1982/2006/ES, v rámci programu
zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy
(2007 až 2011), v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady […] ze dne X 
2011, kterým se zřizuje rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2012–2013), jakož i akce podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [Horizont 2020] 
a nařízení Rady (Euratom) č. XX/XX 
o programu Evropského společenství pro 
atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014–2018), který doplňuje 
rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 [Euratom H2020]. Na 
programy řízené jinými subjekty, než jsou 
orgány Unie, by se fond neměl vztahovat.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména
pravidla otevřeného přístupu k výsledkům 
a údajům, nebo další podmínky týkající se 
využívání, šíření výsledků či udělování 
licencí v evropském strategickém zájmu, 
jakož i v případě, kdy jde o řešení 
důležitých společenských problémů a jsou 
v sázce převažující globální veřejné zájmy.

Odůvodnění

V případě významných společenských výzev, jako je boj proti virům nebo epidemiím, 
zmírňování změny klimatu, boj proti desertifikaci apod., existuje převažující veřejný zájem na 
rychlém a rozsáhlém šíření výsledků a na všeobecné přístupnosti výsledků hraničního 
výzkumu na základě řádného udělování licencí.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Veškerý výzkum a inovace závisejí 
na tom, zda budou vědci, výzkumné 
instituce, podniky a občané na celém světě 
moci otevřeně přistupovat k vědeckým 
informacím, veřejně je sdílet a využívat. 
To je důležité především pro subjekty 
v rozvojových zemích, kde se musí zlepšit 
kapacita místního výzkumu. Spolupráce 
těchto zemí s partnery v Unii pomůže při 
řešení společných globálních výzev 
a přispěje ke špičkové úrovni výzkumu 
Unie. Aby se podpořilo šíření a využívání 
poznatků, měla by být u vědeckých 
publikací financovaných 
z veřejných prostředků v rámci programu 
Horizont 2020 uplatňována obecná 
zásada otevřeného bezplatného přístupu 
k vědeckým publikacím, která je již 
součástí sedmého rámcového programu. 
Kromě toho by program Horizont 2020 
měl podporovat otevřený přístup k dalším 
vědeckým údajům vytvořeným nebo 
shromážděným veřejně financovaným 
výzkumem, v souladu s právem duševního 
vlastnictví, a stanovit si za cíl, aby se 
otevřený přístup k takovým údajům stal do 
roku 2020 obecným pravidlem.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) U výsledků týkajících se technologií, 
jež skýtají možnost, že budou řešit 
významné společenské výzvy, například 
povedou k vyvinutí nové lékařské 
technologie (týkající se léčivých 
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přípravků, diagnostiky, očkovacích látek 
apod.) nebo technologií pro boj proti 
změně klimatu, by se měly podporovat 
zvláštní modely pro udělování licencí 
vycházející ze závazků v sociální oblasti 
vyplývajících ze skutečnosti, že daný 
výzkum byl financován daňovými 
poplatníky.

Odůvodnění

Modely pro udělování licencí, jako je „Equitable Access Licensing“ („Udělování licencí, aby 
byl zajištěn rovný přístup“), „Socially Responsible Licensing“ („Sociálně odpovědné 
udělování licencí“), „Global Access Licensing“ („Udělování licencí, aby byl zajištěn globální 
přístup“), jež vyvinuly vysoké školy, veřejné instituce nebo nevládní organizace, odpovídají 
provádění licenčních smluv, jehož cílem je maximalizovat společenský přínos výsledků 
výzkumu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Pravidla by měla zajistit otevřený 
přístup k vědeckým publikacím ze strany 
výzkumníků, výzkumných ústavů, podniků 
a občanů ze třetích zemí, a pokud jde 
o rozvojové země, otevřený přístup 
k výzkumu, který může být užitečný 
v reakci na výzvy týkající se zdraví a boje 
proti hladu a podvýživě.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19d) V rámci výběru návrhů by kritérium 
dopadu mělo zahrnovat rovněž možný 
rozsah šíření a veřejnou dostupnost 
výsledků výzkumu a údajů o něm, přičemž 
preferovány by měly být projekty, které 
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potenciálně přinášejí větší šíření 
a využívání výsledků.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19e) Mělo by být podněcováno vytváření 
patentových sdružení, aby bylo možné 
sdílet patentované vědecké údaje a zvýšit 
společné úsilí a spolupráci v oblasti 
výzkumu a vývoje, pokud jde o konkrétní 
technologické potřeby, především co se 
týče evropských či celosvětových 
společenských výzev.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění v libovolném 
sdělovacím prostředku;

(7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění článků 
představujících výsledky výzkumu 
v libovolném sdělovacím prostředku, jako 
jsou např. vědecké publikace v periodicích 
s předcházející odbornou recenzí;

Odůvodnění

Zveřejňování výsledků výzkumu představuje základní součást vědecké metody. Jestliže 
popisuje experimenty nebo výpočty, musí tak činit patřičně podrobně, aby mohl nezávislý 
výzkumný pracovník experiment nebo výpočet, který mu umožní ověřit výsledky, zopakovat.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „využíváním“ se rozumí přímé 
uplatnění výsledků pro vývoj, vytvoření 
produktu či procesu a jeho uvádění na trh 
nebo vytvoření a poskytování služeb;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) „spravedlivými a přiměřenými 
podmínkami“ se rozumí podmínky, včetně 
bezplatného poskytování, které zohledňují 
zvláštní okolnosti žádosti o přístup nebo 
rozsah, trvání nebo jakékoli další 
charakteristiky předpokládaného využití;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity, 
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

(10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity, 
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem, včetně neziskových 
organizací a organizací občanské 
společnosti;
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu, přidružené
nebo třetí zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, 
o výsledcích, jichž účastník dosáhl 
v rámci činnosti, na kterou obdržel 
finanční prostředky Unie, pokud jsou 
splněny obě tyto podmínky:

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný pracovní program může omezit
účast na programu Horizont 2020 nebo 
jeho částech pro právní subjekty usazené 
v třetích zemích, v nichž jsou podmínky 
pro účast právních subjektů z členských 
států na výzkumných a inovačních 
programech třetí země považovány za 
poškozující zájmy Unie.

2. Příslušný pracovní program omezí účast 
na programu Horizont 2020 nebo vyloučí 
z účasti na něm nebo jeho částech:

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) právní subjekty (včetně jakýchkoli 
přidružených subjektů), jejichž účast by, 
s ohledem na cíle, které sledují, místo 
usazení, povahu nebo místo jejich 
činností, znamenala, že by Unie uznala 
jako zákonnou situaci vzniklou závažným 
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porušením mezinárodního práva (včetně 
mezinárodního humanitárního práva), 
bylo-li uvedené porušení uznáno rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN nebo rozsudkem či 
poradním stanoviskem Mezinárodního 
soudního dvora, nebo by napomáhala 
zachovávání této situace či toto 
zachovávání podporovala;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky usazené v třetí zemi, 
propaguje-li se daná třetí země jako 
„offshore“ finanční centrum nebo v ní 
neexistují žádné daně či existují pouze 
minimální daně, panuje v ní nedostatečně 
účinná výměna informací se zahraničními 
daňovými orgány, netransparentnost 
právních předpisů, nebo soudních či 
správních ustanovení nebo v případech, 
kdy daná země nemá žádné požadavky na 
faktickou přítomnost v místě;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právní subjekty usazené v třetích 
zemích, v nichž jsou podmínky pro účast 
právních subjektů z členských států na 
výzkumných a inovačních programech 
dané třetí země považovány za poškozující 
zájmy Unie.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů a 
v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky a akcí 
na spolufinancování programů a 
v ostatních odůvodněných případech 
stanovených v pracovním programu nebo 
pracovním plánu minimální podmínkou 
účast jednoho právního subjektu usazeného 
v členském státě nebo přidružené zemi, za 
předpokladu, že se právní subjekt může 
zapojit do přeshraniční konkurence 
a zabývá se společenskými problémy, které 
jsou svou povahou globální a mají 
i evropský rozměr.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
koordinačních a podpůrných akcí a akcí 
týkajících se odborné přípravy a mobility 
minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu.

4. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
koordinačních a podpůrných akcí a akcí 
týkajících se odborné přípravy a mobility 
minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu, za předpokladu, že se 
tento subjekt může zapojit do přeshraniční 
konkurence a zabývá se společenskými 
problémy, které jsou svou povahou 
globální a mají i evropský rozměr.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání a šíření výsledků.

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání výsledků, vždy když 
je využívání očekáváno či požadováno 
v rámci výzvy, a rovněž plán šíření 
výsledků, včetně plánu správy a sdílení 
údajů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny návrhy na výzkum, u nichž 
existuje možnost, že povedou k vyvinutí 
nové lékařské technologie, a to zejména 
týkající se vzácných onemocnění, 
onemocnění souvisejících s chudobou či 
zanedbávaných onemocnění, včetně 
léčebných postupů, vakcín či 
diagnostických postupů, obsahují analýzu 
strategií, které v případě, kdy by 
nemožnost přístupu k takové technologii 
znamenala ohrožení veřejného zdraví, 
zajistí okamžité a co nejširší rozšíření 
a využití dané technologie, jakož i přístup 
k ní.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kritérium dopadu musí zahrnovat 
možný rozsah šíření a veřejné dostupnosti 
výsledků výzkumu a údajů, přičemž 
přednost dostanou projekty, které 
potenciálně znamenají rozsáhlejší šíření 
a využívání výsledků.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Grantová dohoda může s ohledem na 
přístupová práva a využívání a šíření 
výsledků stanovit další práva a povinnosti 
účastníků nad rámec těch, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

3. Grantová dohoda může s ohledem na 
přístupová práva a využívání a šíření 
výsledků stanovit další práva a povinnosti 
účastníků nad rámec těch, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení. Kde je to 
vhodné, směřují tato další práva 
a povinnosti při zohlednění potřeby 
mezinárodní spolupráce na řešení 
společenských výzev a dosahování 
vnějších a rozvojových cílů Unie 
k zajištění co nejrozsáhlejšího šíření 
a využívání výsledků a udělování licencí 
na ně mezi osobami usazenými v EU 
i mimo ni, a to prostřednictvím sociálně 
odpovědných strategií udělování licencí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt
rovnováhu mezi všemi zastoupenými 
zájmy, dosáhnout vyváženého zastoupení 
žen a mužů a zajistit zeměpisnou 
rozmanitost.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů.

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů, a to i tím, že se 
zveřejní jeho úplné prohlášení o odborné 
činnosti a finančních zájmech, jako jsou 
patenty a akciové podíly. Zúčastněným 
stranám nebo osobám, u nichž dochází ke 
střetu zájmu, se zakazuje účast v pozici 
„osobně jmenovaného odborníka“.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Kapitola VII a – nadpis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola VIIa
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Partnerství veřejného a soukromého 

sektoru
1. V souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. XX/XX [program Horizont 2020] může 
být program Horizont 2020 prováděn 
prostřednictvím partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, pokud se všichni 
zúčastnění partneři zaváží k podpoře 
dalšího rozvoje a provádění programu 
Horizont 2020.
2. Partnerství veřejného a soukromého 
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sektoru se určí otevřeným 
a transparentním způsobem na základě 
hodnocení nezávislých odborníků 
v souladu s článkem 37 tohoto nařízení. 
Toto hodnocení vychází z následujících 
kritérií:
a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;
b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, udržitelný růst 
a socioekonomické otázky.
3. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud jsou splněna a ve 
smluvním ujednání stanovena tato 
kritéria:
a) dlouhodobý závazek všech partnerů na 
základě sdílené vize a jasně vymezených 
cílů;
b) rozsah zapojených zdrojů a schopnost 
zajistit další investice do výzkumu 
a inovací;
c) jasné vymezení úloh každého 
z partnerů a dohodnuté klíčové ukazatele 
výkonnosti na zvolené období.
4. Pravidla pro účast na partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, která 
byla navázána či financována v rámci 
programu Horizont 2020, a šíření jejich 
výsledků jsou plně v souladu s nařízením 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení] a 
s pravidly stanovenými tímto nařízením, 
s výjimkou případů specifických potřeb. 
Jakákoli odchylka od pravidel 
stanovených v tomto nařízení se stanoví 
smluvně.
5. Pravidla pro partnerství veřejného 
a soukromého sektoru se mohou 
odchylovat od služebního řádu Unie, 
pokud akty, kterými se tyto subjekty podle 
čl. 1a odst. 2 služebního řádu zřizují, 
použití služebního řádu nepředpokládají.
6. Účast Unie v těchto partnerstvích může 
mít jednu z těchto podob:
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a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů, 
pro nová partnerství veřejného 
a soukromého sektoru založená na 
základě článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro další financující 
orgány uvedené v čl. [55 odst. 1 písm. b) 
bodě v) nebo vii)] nařízení (EU) č. XX/XX 
[finanční nařízení]. Tato forma 
partnerství se použije pouze v případech, 
kdy je to opodstatněno rozsahem 
sledovaných cílů a mírou potřebných 
zdrojů;
b) uzavření smluvního ujednání mezi 
partnery uvedenými v odstavci 1, ve 
kterém se stanoví cíle partnerství, 
příslušné závazky partnerů, klíčové 
ukazatele výkonnosti a výstupy, kterých se 
má dosáhnout, včetně označení 
výzkumných a inovačních činností, na 
které se žádá podpora z programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 37 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37b
Partnerství v rámci veřejného sektoru

1. Pravidla stanovená v tomto nařízení se 
rovněž vztahují na partnerství v rámci 
veřejného sektoru, jak je uvedeno 
v článku [20] nařízení (EU) č. XX/XX 
[Horizont 2020].
2. Partnerství v rámci veřejného sektoru 
financovaná nástrojem ERA-NET mohou 
být způsobilá ke spolufinancování v rámci 
programu Horizont 2020, jsou-li splněny 
následující podmínky:
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a) značné předchozí finanční závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde 
o společné výzvy a akce;
b) harmonizovaná pravidla a způsoby 
provádění společných výzev a akcí;
3. Partnerství v rámci veřejného sektoru 
lze podporovat buď v rámci priorit 
stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 
č. XX/XX [Horizont 2020], nebo napříč 
těmito prioritami.
4. Iniciativy společného programování 
v souladu s článkem 185 Smlouvy 
o fungování EU mohou být způsobilá ke 
spolufinancování v rámci programu 
Horizont 2020, jsou-li splněny následující 
podmínky:
a) reálná potřeba specializované 
prováděcí struktury na základě článku 
185 Smlouvy o fungování EU;
b) vysoká míra závazku zúčastněných 
zemí k integraci na vědecké, řídící 
a finanční úrovni;
c) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;
d) kritická míra s ohledem na velikost 
a počet dotčených programů, podobnost 
činností a jejich podíl na příslušném 
výzkumu.
5. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit iniciativě společného programování, 
pokud jsou splněna a v dohodě stanovena 
tato kritéria:
a) jasné vymezení sledovaného cíle a jeho 
význam pro cíle programu Horizont 2020 
a obecnější cíle politiky Unie;
b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh 29
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ostatním spoluvlastníkům je poskytnuta
spravedlivá a přiměřená kompenzace.

b) je-li od spoluvlastníků požadována 
kompenzace za udělení nevýhradní 
licence třetí straně k využívání výsledků ve 
společném vlastnictví, je tato kompenzace
spravedlivá a přiměřená.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto 
článku, účastníci se mohou dohodnout na 
jiném rozdělení vlastnictví výsledků.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě 
nebo přidružené zemi za účelem jejich 
ochrany, musí před jakýmkoli šířením 
těchto výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky, musí před jakýmkoli 
šířením těchto výsledků informovat Komisi 
nebo financující orgán. Komise jménem 
Unie nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu, 
a to s ohledem na veřejný zájem a s cílem 
dosáhnout maximálního šíření výsledků.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se využití.
Všechny tyto další povinnosti musí být 
uvedeny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu.

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se využití.
Všechny tyto další povinnosti musí být 
uvedeny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu. V případě výzkumu 
v oblasti důležité pro řešení společenských 
výzev, jako je zdraví či změna klimatu, je 
cílem těchto dalších povinností zajistit ve 
veřejném zájmu, v souladu s právem 
duševního vlastnictví, co největší míru 
rozšíření inovativních řešení v Unii 
i mimo ni a udělování licencí na výsledky 
třetím stranám je automaticky 
nevýhradní.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se šíření výsledků.

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se šíření výsledků.
V případě výzkumu v oblasti důležité pro 
řešení společenských výzev, jako je zdraví 
či změna klimatu, je cílem těchto dalších 
povinností zajistit dostupnost výsledků 
výzkumu těm, kdo jsou nejvíce dotčeni 
specifickými společenskými výzvami, při 
současném dodržování práv duševního 
vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech, mezi něž patří oblasti 
významné pro trvale udržitelný rozvoj 
rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy obsahují plán správy a plán 
sdílení údajů a jiných výsledků k zajištění 
jejich co nejširší a bezplatné dostupnosti, 
přičemž se současně připouští, že bude 
možná zapotřebí výsledky výzkumu 
podrobit výhradnímu užití.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
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výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě.

výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě. Tyto 
zprávy jsou v zájmu zajištění 
transparentnosti veřejně zpřístupněny.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu.
Možnost udělit výhradní licenci se uplatní 
jen výjimečně a nesmí být v rozporu 
s cílem maximálního šíření a využívání 
výsledků. Podmínky takových licencí jsou 
stanoveny v grantové dohodě.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 
v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 
v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie či 
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nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty.

spolupracovat s třetími zeměmi na řešení 
společenských výzev nebo nejsou slučitelné 
s etickými zásadami či s bezpečnostními 
aspekty.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastníci v písemné dohodě jakýmkoli 
způsobem uvedou stávající znalosti, které 
v akci využijí.

Účastníci v písemné dohodě jakýmkoli 
způsobem uvedou nezbytné stávající 
znalosti, které v akci využijí.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně.

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně, nedohodnou-li se 
účastníci jinak.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
usazený v členském státě nebo přidružené 
zemi rovněž přístupová práva k výsledkům 
nebo stávajícím znalostem, a to za stejných 
podmínek, pokud je tento přístup zapotřebí 
pro využití výsledků vytvořených 
účastníkem, ke kterému je přidružen.

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
usazený v členském státě nebo přidružené 
či třetí zemi rovněž přístupová práva 
k výsledkům nebo stávajícím znalostem, 
a to za stejných podmínek, pokud je tento 
přístup zapotřebí pro využití výsledků 
vytvořených účastníkem, ke kterému je 
přidružen.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádost o přístup podle odstavců 1, 2 
nebo 3 lze podat do jednoho roku po 
skončení akce. Účastníci se však mohou 
dohodnout i na jiné lhůtě.

4. Žádost o přístup podle odstavců 1, 2 
nebo 3 lze podat kdykoli. Účastníci se však 
mohou ve výjimečných případech 
s ohledem na konkrétní akci dohodnout 
i na stanovení určité lhůty. Každá taková 
lhůta zohlední povahu výsledků a účel 
těchto přístupových práv.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45a
Přístupová práva třetích stran

1. Po dokončení akce mají třetí strany 
právo požadovat a na základě licence 
obdržet přístupová práva k výsledkům 
účastníků akce.
Taková přístupová práva se udělují 
nevýhradně a za spravedlivých 
a přiměřených podmínek, jak je stanoveno 
v dohodě o založení konsorcia.
2. Po dokončení akce mají třetí strany 
právo požadovat a na základě licence 
obdržet přístupová práva ke stávajícím 
znalostem účastníků, ovšem pouze 
v rozsahu rozumně nezbytném a výhradně 
pro účely šíření a využívání daných 
výsledků.
Taková přístupová práva se udělují 
nevýhradně a za spravedlivých 
a přiměřených podmínek, jak je stanoveno 
v dohodě o založení konsorcia.
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3. Podmínky udělení přístupových práv 
dle odstavců 1 a 2 jsou zahrnuty v dohodě 
o založení konsorcia, přičemž na ně 
odkazuje grantová dohoda. Navrhované 
podmínky pro výzkumné využití výsledků 
a stávajících znalostí nezbytných pro 
výzkumné využití příslušných výsledků 
třetí stranou se přezkoumávají v rámci 
hodnocení návrhu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě inovací, které jsou vysoce 
relevantní pro potřeby rozvojových zemí, 
včetně oblasti globálního zdraví, začlení 
Komise do grantové dohody podmínky pro 
udělování licencí s cílem zlepšit přístup 
a finanční dostupnost biomedicínských 
produktů v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky pro udělení ceny obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
přístupových právech, využívání a šíření 
výsledků, včetně ustanovení o udělování 
licencí, aby bylo zajištěno co největší 
převzetí výsledků a dostupnost výsledků 
a široký přístup k nim.
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