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Pozměňovací návrh 35
Yves Cochet, Jill Evans

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 udržitelnosti,
konkurenceschopnosti a odolnosti 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
David Casa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“navrhla, aby se v jediném 
společném strategickém rámci pro výzkum 
a inovace spojily oblasti zahrnuté v období 
2007–2013 do sedmého rámcového 
programu pro výzkum a části rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace, která se týká inovací, jakož i 
Evropský inovační a technologický institut 
(dále jen „EIT“), aby bylo možné 
dosáhnout cíle strategie Evropa 2020 
spočívajícího ve zvýšení výdajů na výzkum 

(10) Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“ skupině navrhla tři hlavní 
zdroje financování výzkumu a inovací 
(současný 7. rámcový program, současná 
část rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, která se 
týká inovací, jakož i Evropský inovační a 
technologický institut (dále jen „EIT“) 
v rámci jediného společného 
strategického rámce pro výzkum a 
inovace. Komise se tak snaží dosáhnout 
cíle strategie Evropa 2020 spočívajícího ve 
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a vývoj na 3 % HDP do roku 2020. 
V uvedeném sdělení se Komise rovněž 
zavázala k začlenění změny klimatu do 
výdajových programů Unie a vyčlenit 
alespoň 20 % unijního rozpočtu na cíle 
související klimatem. Opatření v oblasti 
klimatu a účinnost zdrojů představují 
vzájemně se doplňující cíle pro dosažení 
udržitelného rozvoje. Zvláštní cíle 
vztahující se k oběma oblastem by měly 
být doplněny o další zvláštní cíle programu 
Horizont 2020. V důsledku toho se 
očekává, že alespoň 60 % celkového 
rozpočtu programu Horizont 2020 by mělo 
souviset s udržitelným rozvojem. Rovněž 
se očekává, že výdaje související 
s klimatem, včetně vzájemně slučitelných 
opatření na zlepšení účinnosti zdrojů, by 
měly překročit 35 % rozpočtu. Komise by 
měla poskytnout informace o rozsahu a 
výsledcích podpory cílů v oblasti změny 
klimatu. Výdaje související s klimatem 
v rámci programu Horizont 2020 by měly 
být sledovány v souladu s metodikou 
uvedenou v uvedeném sdělení.

zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na 3 % 
HDP do roku 2020. V uvedeném sdělení se 
Komise rovněž zavázala k začlenění změny 
klimatu do výdajových programů Unie a 
vyčlenit alespoň 20 % unijního rozpočtu na 
cíle související klimatem. Opatření v 
oblasti klimatu a účinnost zdrojů 
představují vzájemně se doplňující cíle pro 
dosažení udržitelného rozvoje. Zvláštní cíle 
vztahující se k oběma oblastem by měly 
být doplněny o další zvláštní cíle programu 
Horizont 2020. V důsledku toho se 
očekává, že alespoň 60 % celkového 
rozpočtu programu Horizont 2020 by mělo 
souviset s udržitelným rozvojem. Rovněž 
se očekává, že výdaje související 
s klimatem, včetně vzájemně slučitelných 
opatření na zlepšení účinnosti zdrojů, by 
měly překročit 35 % rozpočtu. Komise by 
měla poskytnout informace o rozsahu a 
výsledcích podpory cílů v oblasti změny 
klimatu. Výdaje související s klimatem 
v rámci programu Horizont 2020 by měly 
být sledovány v souladu s metodikou 
uvedenou v uvedeném sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
David Casa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 
jen „program Horizont 2020“) – je 
zaměřen na tři priority, totiž na zvýšení 
úrovně vědecké excelence v Evropě 
s cílem posílit postavení Unie jako vědecké 
základny na světové úrovni, na podporu 
vedoucího postavení v průmyslu ve 
prospěch podniků, včetně malých a 
středních podniků (dále jen „MSP“), a 



AM\905947CS.doc 5/69 PE492.556v01-00

CS

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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Julie Girling

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 a 
společností a znovu vybudovat a 
prohloubit důvěru veřejnosti ve vědu, by 
měl upřednostňovat aktivní zapojení
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 
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v činnostech programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elena Oana Antonescu

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 a
společností a posílit důvěru veřejnosti ve 
vědu, by měl upřednostňovat informované 
zapojování občanů a občanské společnosti 
do záležitostí výzkumu a inovací, zvláště 
pokud jde o přínos, jež tyto mají v oblasti 
zdraví a životního prostředí, 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(20) Program Horizont 2020, jehož cílem 
je prohloubit vztah mezi vědou a 
společností a posílit důvěru veřejnosti ve 
vědu, by měl upřednostňovat odpovědný 
výzkum a inovace prostřednictvím aktivní 
účasti subjektů ve společnosti 
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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.

(výzkumných pracovníků, občanů a 
občanské společnosti, tvůrců politik a 
zástupců průmyslu) do procesu výzkumu a 
inovací zejména tím, že zajistí zavedení 
generového rozměru, bude podporovat 
vzdělávání v oblasti vědy, zajistí 
dodržování etických předpisů a podpoří 
dodržování nejvyšších etických standardů 
na celém světě, zvýší dostupnost a 
opětovné využívání výsledků veřejně 
financovaného výzkumu, zejména 
vědeckých publikací a údajů, více 
zpřístupní vědecké znalosti, vytvoří rámec 
řízení, který bude odpovídat zájmům a 
očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Dostupnost informačních a 
komunikačních činností týkajících se 
programu Horizont 2020, včetně 
komunikace o podpořených projektech a 
výsledcích, vyžaduje poskytování 
dostupných formátů pro všechny. Mezi 
dostupné formáty patří mimo jiné velký 
tisk, Braillovo písmo, snadno čitelný text, 
audio, video formát a elektronický formát.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Julie Girling
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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 vývoj
v oblasti vědy a technologií, průmyslu, 
politik a společnosti. Agendy by proto 
měly být stanovovány ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami ze všech dotčených 
odvětví a měla by existovat dostatečná 
pružnost pro nový vývoj, program 
Horizont 2020 však musí uznat nutnost 
vedení ze strany evropských institucí s 
cílem zajistit globální 
konkurenceschopnost zejména v oblasti 
biotechnologií. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Vittorio Prodi

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 

(21) Provádění programu Horizont 2020 by 
mělo reagovat na vývoj příležitostí a potřeb 
v oblasti vědy a technologií, průmyslu, 
politik, společnosti a životního prostředí. 
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 
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jsou evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
inovační partnerství.

využití příslušných struktur, jako jsou 
evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
inovační partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Program Horizont 2020 by měl také 
pomoci motivovat evropské výzkumné 
pracovníky, aby zůstávali v Evropě, 
přilákat do Evropy výzkumné pracovníky z 
celého světa a zvýšit přitažlivost Evropy 
pro nejlepší výzkumné pracovníky. Na 
úrovni Společenství by se proto měl zvážit 
koordinovaný a atraktivní daňový systém 
určený pro výzkumné pracovníky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Elena Oana Antonescu

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 pracovníků14

spolu s dalšími důležitými referenčními 
rámci stanovenými v rámci Evropského 
výzkumného prostoru, a to při respektování 

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii a propagovat tyto profese 
zvláště mezi mladými lidmi. Náležitá 
pozornost by se měla věnovat Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků14 spolu s dalšími důležitými 
referenčními rámci stanovenými v rámci 
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jejich dobrovolného charakteru. Evropského výzkumného prostoru, a to při 
respektování jejich dobrovolného 
charakteru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Philippe Juvin

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 
výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii, a to zejména průmyslových 
a biomedicínských. 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 
výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) U činností připravených v rámci 
programu Horizont 2020 by se mělo 
usilovat o podporu rovnosti žen a mužů 
v oblasti výzkumu a inovací, a to zejména 
řešením základních příčin genderové 
nevyváženosti, využíváním plného 
potenciálu jak výzkumných pracovnic, tak 
výzkumných pracovníků a začleňováním 

(23) Výzkumné činnosti financované v 
rámci programu Horizont 2020 musí být v 
souladu s acquis communautaire, pokud 
jde o rovné příležitosti mezi muži a 
ženami. Program Horizont 2020 by měl 
věnovat pozornost vědecké excelenci a 
odborné způsobilosti vědeckých a 
výzkumných pracovníků obou pohlaví 
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genderového rozměru do obsahu projektů 
s cílem zvyšovat kvalitu výzkumu a 
podněcovat inovaci. V rámci činností by 
se mělo rovněž usilovat o uplatňování 
zásad souvisejících s rovností mezi ženami 
a muži stanovených v článcích 2 a 3 
Smlouvy o Evropské unii a článku 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

zapojených do výzkumu a inovací. Pro 
zajištění efektivního využívání prostředků 
EU by měla být hlavním kritériem 
financování výzkumu EU vynikající 
kvalita vědeckého projektu a odborná 
kvalifikace výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Při provádění všech 
činností by měl být zajištěn vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví v souladu 
s článkem 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována odůvodněná a pravidelně 
aktualizovaná stanoviska Evropské 
skupiny pro etiku ve vědě a nových 
technologiích, což znamená předchozí 
výběrové řízení na základě 
transparentních a nezávislých vědeckých 
odborných znalostí členů EGE. Při 
výzkumných činnostech by měl být rovněž 
brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Při provádění všech 
činností by měl být zajištěn vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví v souladu 
s článkem 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 49
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Při provádění všech 
činností by měl být zajištěn vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví v souladu 
s článkem 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit, včetně strategického 
rozvoje, integrace a využívání 
inovativních nástrojů a technologií, při 
nichž se neprovádějí pokusy na zvířatech. 
Při provádění všech činností by měl být 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Politický cíl snížení a konečného nahrazení využívání zvířat by měl být spojen s praktickým 
přístupem, který bude pro uskutečnění tohoto cíle zapotřebí.

Pozměňovací návrh 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
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základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Při provádění všech 
činností by měl být zajištěn vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví v souladu 
s článkem 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Financování výzkumných 
činností pomocí programu Horizont 2020 
musí respektovat právní předpisy a 
zvyklosti členských států. Při provádění 
všech činností by měl být zajištěn vysoký 
stupeň ochrany lidského zdraví v souladu 
s článkem 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(Rámcové programy EU musí při 
vyčleňování finančních prostředků na 
výzkum respektovat vnitrostátní ústavní 
právo členských států. Evropská unie 
nemůže financovat výzkum, který není v 
členských státech povolen.)

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk.
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 

(25) Terapie používající kmenové buňky 
v některých případech prokázaly svou 
přidanou hodnotu, zejména v 
regenerativním lékařství. Unie by proto 
měla takový výzkum nadále podporovat.
Evropská komise však bere na vědomí 
obavy etického rázu, které výzkum 
lidských embryonálních kmenových 
buněk vyvolává, a proto výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. 
Případné použití lidských dospělých
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neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech.
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

kmenových buněk, se zvláštním zřetelem 
na buňky z pupečníkové krve a připravené 
pluripotentní buňky, závisí na posouzení 
vědců s ohledem na cíle, kterých chtějí 
dosáhnout, a podléhá přísnému etickému 
přezkumu. Projekty zahrnující použití 
lidských embryonálních kmenových buněk 
by neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech.
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk.
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech.
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

(25) Evropská komise má zájem na tom, 
aby se lidské embryonální kmenové 
buňky, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální či 
buňky z pupečníkové krve, používaly 
správně. Případné použití lidských 
kmenových buněk závisí na posouzení 
vědců s ohledem na léčebné cíle, kterých 
chtějí dosáhnout, a podléhá přísnému 
etickému přezkumu. Projekty zahrnující 
použití lidských embryonálních 
kmenových buněk mohou být 
financovány, jen pokud je řádně schválily 
příslušné členské státy.

Or. fr
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Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 16 odst. 4 o lidských kmenových buňkách. 

Pozměňovací návrh 53
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk.
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

(25) Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. V úvahu se bere 
přínos vytvoření a udržování veřejných 
bank embryonálních kmenových buněk.

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. 
Případné použití lidských kmenových 

(25) Terapie používající kmenové buňky 
v některých případech prokázaly svou 
přidanou hodnotu, zejména v 
regenerativním lékařství. Zejména 
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buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

kmenové buňky z pupečníkové krve a 
kmenové buňky dospělých jedinců již 
vyústily v zavedenou léčbu. Evropská unie 
by proto měla nadále tento výzkum 
podporovat. Mělo by se upřednostnit 
prozkoumání stávajících nebo budoucích 
alternativ výzkumu lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
zejména kmenových buněk z pupeční 
šňůry, indukovaných pluripotentních 
kmenových buněk a kmenových buněk 
dospělých jedinců.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy vycházejí z pozměňovacích návrhů 1 a 6 navrhovatele, ale berou v 
úvahu, že bylo rozhodnuto stanovisko striktně omezit na pravomoc výboru ENVI, což je 
životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. Právní a etické aspekty jsou v kompetenci 
výboru pro právní záležitosti. Pozměňovací návrh se proto snaží zabránit formulacím o etické 
stránce.

Pozměňovací návrh 55
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk.
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 

(25) Terapie používající kmenové buňky 
v některých případech prokázaly svou 
přidanou hodnotu, zejména v 
regenerativním lékařství. Unie by proto 
měla takový výzkum nadále podporovat.
Evropská komise výslovně nepodněcuje 
k používání lidských embryonálních 
kmenových buněk. Případné použití 
lidských embryonálních kmenových buněk 
závisí na posouzení vědců s ohledem na 
cíle, kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
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financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech.
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech.
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována. Komise by 
měla aktivně podporovat výzkum 
zaměřený na rozvoj alternativ 
embryonálních kmenových buněk.

Or. en

Odůvodnění

Oprava navrženého pozměňovacího návrhu v návrhu stanoviska. Nové znění nezmiňuje 
žádnou konkrétní alternativu, nechává otevřené dveře jakékoliv stávající nebo budoucí 
alternativě, kterou vědci vyvinou.

Pozměňovací návrh 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk.
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

(25) Pozornost je třeba věnovat značným 
rozdílům mezi vnitrostátními právními 
předpisy členských států, pokud jde o 
výzkum s využitím lidských embryí a 
lidských embryonálních kmenových 
buněk. Výzkumná politika EU by neměla 
vést k harmonizaci vnitrostátních 
právních předpisů členských států. 
Komise by si měla připomenout své 
prohlášení týkající se 7. rámcového 
programu, tedy že bude pokračovat v 
současném postupu a nebude 
regulativnímu výboru předkládat návrhy 
takových projektů, které zahrnují činnosti 
ničící lidská embrya, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk1. 
Tento závazek by měl být do tohoto 
nařízení za účelem zajištění právní 
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kontinuity zahrnut.
__________________
1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6, 
které je připojeno k rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o 
sedmém rámcovém programu Evropského 
společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace, Úř. věst. L 412, 30. 
12. 2006, str. 1.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout právní sílu závazku Komise EU ohledně 
výzkumu kmenových buněk.

Pozměňovací návrh 57
Anna Záborská

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Evropský soudní dvůr rozhodl ve 
věci C-34/101, že právo EU nedovoluje 
patentování lidských embryonálních 
kmenových buněk. V souladu s 
rozhodnutím Evropského soudního dvora 
ve věci C-34/10 by měl být výzkum 
embryonálních kmenových buněk z 
financování EU vyloučen.
__________________
1 Věc C-34/10, rozsudek Soudu (velký 
senát) ze dne 18. října 2011, Oliver 
Brüstle proti Greenpeace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Evropská komise musí v rámci 
tohoto rámcového programu lépe brát v 
úvahu výzkum buněk z pupečníkové krve 
(schopnost diferenciace, šíření a 
autologního nebo alogenního využívání, 
nedostatečná imunologická reakce ze 
strany příjemce), které se již úspěšně 
používají při léčbě některých onemocnění. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje stanovisko zpravodaje vyjádřené v jeho pozměňovacím 
návrhu 6 k otázce výzkumu kmenových buněk z pupečníkové krve, který musí být třetí linií 
výzkumu kmenových buněk, podporovaného v rámci programu Společenství Horizont 2020 .

Pozměňovací návrh 59
Anna Záborská

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Výzkumná politika EU a 
financování výzkumu musí zajistit, aby 
vědec, jehož výzkum je financován z 
prostředků daňových poplatníků EU, své 
vynálezy také v EU patentoval. Vzhledem 
k tomu, že lidské embryonální kmenové 
buňky nejsou patentovatelné (viz 
judikatura Evropského soudního dvora C-
34/10), měl by být tento druh výzkumu 
vyloučen z financování EU, aby se 
zajistilo odpovědné využívání peněz 
daňových poplatníků. Členský stát může 
nicméně rozhodnout o financování tohoto 
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výzkumu výhradně ze svého státního 
rozpočtu a v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Nedávný objev indukovaných 
pluripotentních kmenových buněk 
znamená novou linii výzkumu vedle již 
několik let vedeného výzkumu kmenových 
buněk dospělých jedinců a embryonálních 
kmenových buněk, což pacientům 
čekajícím na léčbu přineslo novou naději. 
Je proto vhodné, aby EU v této oblasti 
postupovala dle následujících doporučení:
- zájem vědecké obce o všechny typy 
výzkumu;
– nutnost nalezení rovnováhy mezi těmito 
různými typy výzkumu kmenových buněk, 
což znamená, že žádnému typu nebude 
dána přednost před ostatními;
– nezaujaté posouzení etických problémů, 
které každá kategorie kmenových buněk 
vyvolává.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Za účelem maximalizace dopadu 
programu Horizont 2020 je třeba věnovat 
zvláštní pozornost multidisciplinárním, 
interdisciplinárním a mezioborovým 
přístupům, což jsou nezbytné součásti 
vědeckého pokroku. K zásadním objevům 
ve vědě často dochází na hranicích nebo 
křižovatkách vědních oborů. Složitost 
problémů a výzev, kterým Evropa čelí, 
navíc vyžaduje řešení, která lze zajistit 
pouze za pomoci více spolupracujících 
oborů a subjektů ve společnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Multidisciplinární, interdisciplinární a transdisciplinární přístup je pro pokrok ve vědě a 
inovacích klíčový. Složitost současných problémů nemůže často řešit jeden osamocený vědní 
obor nebo jen výzkumní pracovníci. Je proto často potřebné najít společné cíle a obecné 
kognitivní struktury mezi obory a subjekty ve společnosti a vyvinout nejlepší řešení. Z tohoto 
důvodu by program Horizont 2020 měl nejen předvídat, ale i podporovat multidisciplinární a 
interdisciplinární přístup.

Pozměňovací návrh 62
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) MSP představují významný zdroj 
inovací a růstu v Evropě. V programu 
Horizont 2020 je tudíž potřebné výrazné 
zapojení MSP, definovaných v doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003. Měly by se tak podpořit cíle 
iniciativy na podporu udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků („Small Business Act“).

(27) MSP představují základní zdroj 
inovací, růstu a vytváření pracovních míst 
v Evropě. V programu Horizont 2020 je 
tudíž potřebné výrazné zapojení MSP, 
definovaných v doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003. Měly 
by se tak podpořit cíle iniciativy na 
podporu udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků („Small Business Act“).
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Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat spolupráci se třetími zeměmi 
založenou na společném zájmu a 
vzájemném prospěchu. Mezinárodní 
spolupráce ve vědě, technologiích a 
inovacích by měla být zacílena tak, aby 
přispívala k dosažení cílů strategie Evropa 
2020, jež se týkají posílení 
konkurenceschopnosti, přispívala k řešení 
společenských výzev a podporovala vnější 
a rozvojové politiky Unie, a to mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje synergií s vnějšími 
programy a přispíváním k plnění 
mezinárodních závazků Unie, například 
pokud jde o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí.

(30) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat spolupráci se třetími zeměmi 
založenou na společném zájmu a 
vzájemném prospěchu. Mezinárodní 
spolupráce ve vědě, technologiích a 
inovacích by měla být zacílena tak, aby 
přispívala k dosažení cílů strategie Evropa 
2020, jež se týkají posílení 
konkurenceschopnosti, přispívala k řešení 
společenských výzev a podporovala vnější 
a rozvojové politiky Unie, a to mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje synergií s vnějšími 
programy a přispíváním k plnění 
mezinárodních závazků Unie, například 
pokud jde o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí a cílů RIO+20.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Měla by se zvažovat účast 
výzkumných týmů v různých projektech za 
účelem posílení kvality a možnosti 
mezinárodní spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Evropská rada na svém zasedání dne 
4. února 2011 uznala nutnost nového 
přístupu ke kontrole a řízení rizika ve
financování výzkumu Unií, když vyzvala 
k nastolení nové rovnováhy mezi důvěrou 
a kontrolou a mezi podstupováním rizika a 
vyhýbáním se riziku. Evropský parlament 
ve svém usnesení ze dne 11. listopadu 
2010 o zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum vyzval 
k praktickému posunu ke zjednodušení 
administrativy a financování a uvedl, že 
řízení financování evropského výzkumu by 
mělo být více založeno na důvěře a mělo 
by tolerovat rizika, pokud jde o účastníky. 
Zpráva o průběžném hodnocení sedmého 
rámcového programu pro výzkum (2007–
2013) dochází k závěru, že k dosažení 
zásadního posunu ve zjednodušení je 
zapotřebí radikálnějšího přístupu a že je 
třeba zlepšit rovnováhu mezi rizikem a 
důvěrou.

(32) Evropská rada na svém zasedání dne 
4. února 2011 uznala nutnost nového 
přístupu k vyvinutí strategie řízení rizika 
založené na důkazech jako součásti 
strategie financování výzkumu Unií. Rada 
v té době vyzvala k nastolení nové 
rovnováhy mezi důvěrou a kontrolou a 
mezi podstupováním rizika a vyhýbáním se 
riziku. Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o 
zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum vyzval 
k praktickému posunu ke zjednodušení 
administrativy a financování a uvedl, že 
řízení financování evropského výzkumu by 
mělo být více založeno na důvěře a mělo 
by tolerovat rizika, pokud jde o vědecké 
pracovníky. Zpráva o průběžném 
hodnocení sedmého rámcového programu 
pro výzkum (2007–2013) dochází 
k závěru, že k dosažení zásadního posunu 
směrem ke zjednodušení postupů, který 
ukáže důvěru Unie ve vědecké pracovníky 
a povzbudí je k přijetí rizik nutných pro 
urychlení pokroku v oblasti vědy a 
techniky, je zapotřebí radikálnějšího 
přístupu.
.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Účinné řízení výkonnosti, včetně 
hodnocení a sledování, vyžaduje vytvoření 
konkrétních ukazatelů výkonnosti, které lze 
v průběhu doby měřit, které jsou realistické 
a zároveň odrážejí logiku zásahu a které 
odpovídají příslušné hierarchii cílů a 
činností. Měly by být zavedeny vhodné 
mechanismy koordinace mezi prováděním 
a sledováním programu Horizont 2020 a 
sledováním pokroku, výsledků a fungování 
EVP.

(35) Účinné řízení výkonnosti, včetně 
hodnocení a sledování, vyžaduje vytvoření 
konkrétních společných evropských 
ukazatelů výkonnosti, které lze v průběhu 
doby měřit, které jsou realistické a zároveň 
odrážejí logiku zásahu a které odpovídají 
příslušné hierarchii cílů a činností. Měly by 
být zavedeny vhodné mechanismy 
koordinace mezi prováděním a sledováním 
programu Horizont 2020 a sledováním 
pokroku, výsledků a fungování EVP.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 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 a který podporuje 
lepší využívání společenského, 
ekonomického a průmyslového potenciálu 
politik v oblasti inovací, výzkumu a 
technologického rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „výzkumnými infrastrukturami“ 
zařízení, zdroje, organizační systémy a 
služby, které výzkumné komunity 
používají k provádění výzkumu a inovací 
ve svých oborech. Je-li to vhodné, mohou 
se používat i mimo výzkum, např. pro 
vzdělávání nebo veřejné služby. Zahrnují: 
základní vědecké vybavení (nebo sady 
nástrojů), zdroje založené na znalostech, 
jako jsou sbírky, archivy nebo vědecké 
údaje, e-infrastruktury, jako jsou data, 
počítačové a softwarové systémy, 
komunikační sítě a systémy na podporu 
otevřenosti a digitální důvěry; jiné další 
infrastruktury jedinečné povahy, které 
jsou nutné k dosažení excelence ve 
výzkumu a inovacích.

Or. en

Odůvodnění

Pro společnou definici infrastruktury je třeba do legislativního dokumentu zahrnout již 
užívané pojetí, které rozšíří tradiční výklad, vázaný na budovy a fyzické investice.

Pozměňovací návrh 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „transevropským převodem 
technologií“ transfer vědeckých výsledků 
a technologií mezi veřejnými a 
soukromými subjekty se sídlem v různých 
členských státech EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) „inteligentní specializací“ koncepce 
rozvoje výzkumu a vývoje a inovační 
politiky Evropské unie. Cílem inteligentní 
specializace je podporovat efektivní a 
účinné používání veřejných investic 
využitím součinnosti mezi zeměmi a 
regiony a posilováním jejich inovační 
kapacity. Strategie inteligentní 
specializace využívá víceletý strategický 
program, jehož cílem je vytvořit funkční 
vnitrostátní nebo regionální výzkumné a 
inovační systémy.

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní specializaci musí regiony využít pro určení vlastních kapacit a vytvoření svého 
budoucího regionálního strategického programu. Jde o požadavek „zdola nahoru“, který
umožňuje převod finančních prostředků ze strukturálních fondů na program pro inovace a 
program Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 71
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1

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 

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 
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nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy.

nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti, hospodářského 
rozvoje a odolnosti, sociálního začlenění a 
průmyslové konkurenceschopnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1

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 soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí, lepší
zdravotní péče a jejích výsledků a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1

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 

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 
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působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy.

působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, přesunu 
výsledků výzkumu na všechny úrovně 
vzdělávání, vytvoření nových pracovních 
příležitostí a zajištění dlouhodobého 
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti 
Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Vzdělání je velmi důležitou vlajkovou lodí strategie Evropa 2020. Je základním nástrojem 
evropské síly. Je nutné zahrnout přesuny z vědy do vzdělávacích programů.

Pozměňovací návrh 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1

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 soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy. Hlavním 
nástrojem k dosažení těchto cílů by měl 
být transevropský přesun technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Yves Cochet, Jill Evans

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, udržitelnosti 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

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“) a nástroje umožňující 
propojení mezi výzkumem a inovacemi a 
strukturálními fondy by měly být 
prováděny prostřednictvím programů 
„Regiony znalostí“ a „Inteligentní 
specializace“, přičemž oba nástroje by 
měly fungovat v rámci EVP, aby bylo 
možné vytvořit objektivní ukazatele pro 
jednotlivé etapy excelence.

Or. en
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Odůvodnění

„Regiony znalostí“ a „Inteligentní specializace“ mohou být významnými nástroji pro 
dosažení součinnosti mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 77
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Toto nařízení neslouží k financování 
správních výdajů Komise na realizaci 
tohoto programu, ani k financování 
vytváření či fungování velkých evropských 
infrastrukturních projektů, jako je 
Galileo, GMES nebo ITER.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jill Evans, Yves Cochet

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Toto nařízení neslouží k financování 
vývoje geneticky modifikovaných 
organismů, které jsou určeny k 
záměrnému uvolňování do životního 
prostředí, potravin nebo krmiv, a 
souvisejících výzkumných činností a 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Znalostní věda a technologie. 
Biologické vědy, zdraví, země, životní 
prostředí, přírodní zdroje, zajišťování 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Rozdíl mezi technologiemi, technickými vědami, výzkumem lidských a sociálních potřeb.

Pozměňovací návrh 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Sociální, ekonomické a humanitní 
vědy. Demografické problémy, vzdělávání, 
územní záležitosti, řízení, kultura, 
digitální obsah, humanitní vědy, kulturní 
dědictví a nehmotné oblasti znalostí.

Or. en

Odůvodnění

Význam nehmotných oblastí znalostí, neboť je nutné zajistit přizpůsobení se globálním 
změnám.

Pozměňovací návrh 81
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provedení programu 
Horizont 2020 činí 87 740 milionů EUR, 
přičemž nanejvýš 86 198 milionů EUR 
z této částky se přidělí na činnosti podle 
hlavy XIX Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

1. Finanční krytí pro provedení programu 
Horizont 2020 činí 87 740 milionů EUR, 
přičemž nanejvýš 86 698 milionů EUR 
z této částky se přidělí na činnosti podle 
hlavy XIX Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k příloze II.)

Pozměňovací návrh 82
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provedení programu 
Horizont 2020 činí 87 740 milionů EUR, 
přičemž nanejvýš 86 198 milionů EUR
z této částky se přidělí na činnosti podle 
hlavy XIX Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

1. Finanční krytí pro provedení programu 
Horizont 2020 činí XXX milionů EUR, 
přičemž nanejvýš 98,2 % z této částky se 
přidělí na činnosti podle hlavy XIX 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vynikající věda 27 818 milionů EUR; a) vynikající věda 23 818 milionů EUR;

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k příloze II.)
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Pozměňovací návrh 84
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vynikající věda 27 818 milionů EUR; a) vynikající věda 29,3 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedoucí postavení v průmyslu 20 280
milionů EUR;

b) vedoucí postavení v průmyslu 25 280
milionů EUR;

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k příloze II.)

Pozměňovací návrh 86
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedoucí postavení v průmyslu 20 280
milionů EUR;

b) vedoucí postavení v průmyslu i 
v postindustriální společnosti 25 280
milionů EUR; 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vzít v úvahu, že v některých členských státech, které se posunuly směrem k post-
industriální společnosti s dynamickými službami a hi-tech odvětvími, již postindustrializace 



PE492.556v01-00 34/69 AM\905947CS.doc

CS

nastala. Na druhé straně musí Evropa, která zaostává za svými hlavními konkurenty, více 
investovat do klíčových průmyslových odvětví, což je podstata konkurenceschopnosti, takže 
má smysl mít vyrovnanější rozložení rozpočtu na dvě ze tří priorit: vedoucí postavení 
v průmyslu a společenské výzvy.

Pozměňovací návrh 87
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedoucí postavení v průmyslu 20 280 
milionů EUR;

b) vedoucí postavení v průmyslu 25,2%;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společenské výzvy 35 888 milionů EUR. c) společenské výzvy 34 888 milionů EUR.

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k příloze II.)

Pozměňovací návrh 89
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společenské výzvy 35 888 milionů EUR. c) společenské výzvy 30 888 milionů EUR.
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Or. en

Odůvodnění

Souvislost s pozměňovacím návrhem k článku 6 – odstavec 2 – pododstavec 1 – bod b pro 
dosažení vyrovnanějšího rozložení rozpočtu. Pokud chceme splnit velké společenské výzvy, 
kterým nyní i v příštích desetiletích čelí evropské společnosti (vytváření dobrých a slušných 
pracovních míst a snaha o zlepšení kvality života evropských občanů), je velmi důležité 
vyvinout na úrovni EU silnou průmyslovou a postindustriální politiku.

Pozměňovací návrh 90
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společenské výzvy 35 888 milionů 
EUR.

c) společenské výzvy 40,4 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální celková částka finančního 
příspěvku Unie z programu Horizont 2020 
na nejaderné přímé akce Společného 
výzkumného střediska činí 2 212 milionů 
EUR.

Maximální celková částka finančního 
příspěvku Unie z programu Horizont 2020 
na nejaderné přímé akce Společného 
výzkumného střediska činí 2,1 % 
celkového rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský inovační a technologický institut 
je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3 194 milionů EUR, 
jak je uvedeno v příloze II. První příděl ve 
výši 1 542 milionů EUR se poskytuje 
Evropskému inovačnímu a 
technologickému institutu na činnosti 
podle hlavy XVII Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Druhý příděl se poskytuje 
do výše 1 652 milionů EUR s výhradou 
přezkumu stanoveného v čl. 26 odst. 1. 
Tato další částka se podle přílohy II 
poskytuje poměrným dílem z částky na 
specifický cíl „vedoucí postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
v rámci priority „vedoucí postavení 
v průmyslu“ uvedené v odst. 2 písm. b) a 
z částky na prioritu „společenské výzvy“ 
uvedené v odst. 2 písm. c).

Evropský inovační a technologický institut 
je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 2 524 milionů EUR, 
jak je uvedeno v příloze II. První příděl ve 
výši 1 042 milionů EUR se poskytuje 
Evropskému inovačnímu a 
technologickému institutu na činnosti 
podle hlavy XVII Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Druhý příděl se poskytuje 
do výše 1 482 milionů EUR s výhradou 
přezkumu stanoveného v čl. 26 odst. 1. 
Tato další částka se podle přílohy II 
poskytuje poměrným dílem z částky na 
specifický cíl „vedoucí postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
v rámci priority „vedoucí postavení 
v průmyslu“ uvedené v odst. 2 písm. b) a 
z částky na prioritu „společenské výzvy“ 
uvedené v odst. 2 písm. c).

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k příloze II.)

Pozměňovací návrh 93
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský inovační a technologický institut 
je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3 194 milionů EUR, 
jak je uvedeno v příloze II. První příděl ve 
výši 1 542 milionů EUR se poskytuje 
Evropskému inovačnímu a 
technologickému institutu na činnosti 
podle hlavy XVII Smlouvy o fungování 

Evropský inovační a technologický institut 
je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3 % celkového 
rozpočtu v souladu s přílohou II.
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Evropské unie. Druhý příděl se poskytuje 
do výše 1 652 milionů EUR s výhradou 
přezkumu stanoveného v čl. 26 odst. 1. 
Tato další částka se podle přílohy II 
poskytuje poměrným dílem z částky na 
specifický cíl „vedoucí postavení v 
základních a průmyslových 
technologiích“ v rámci priority „vedoucí 
postavení v průmyslu“ uvedené v odst. 2 
písm. b) a z částky na prioritu 
„společenské výzvy“ uvedené v odst. 2 
písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování ve dvou víceletých přídělech 
zahrnuje:

vypouští se

a) v prvním přídělu: probíhající rozvoj 
současných znalostních a inovačních 
společenství a počáteční kapitál pro 
zahájení druhé vlny tří nových 
znalostních a inovačních společenství;
b) ve druhém přídělu: probíhající rozvoj 
již započatých znalostních a inovačních 
společenství a počáteční kapitál pro 
zahájení třetí vlny tří nových znalostních 
a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druhý příděl se poskytuje po přezkumu 
stanoveném v čl. 26 odst. 1 zejména 
s ohledem na:

vypouští se

a) dohodnutý časový plán vytváření třetí 
vlny znalostních a inovačních 
společenství;
b) plánované finanční potřeby stávajících 
společenství podle jejich konkrétního 
vývoje;
c) příspěvek Evropského inovačního a 
technologického institutu a jeho 
znalostních a inovačních společenství 
k cílům programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo možné reagovat na 
nepředvídané situace nebo nový vývoj a 
nové potřeby a zohlednit ustanovení 
odstavce 3 tohoto článku, může Komise po 
provedení průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 uvedeného v čl. 26 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení přezkoumat 
v rámci ročního rozpočtového procesu 
částky na priority uvedené v odstavci 2 a 
orientační rozdělení podle specifických 
cílů v rámci těchto priorit uvedené 
v příloze II a převést prostředky mezi 
jednotlivými prioritami a specifickými cíli 
až do výše 10 % původního celkového 
přídělu každé priority a až do výše 10 % 
původního orientačního rozdělení u 
každého specifického cíle. To se netýká 
částky na přímé akce Společného 

5. Aby bylo možné reagovat na 
nepředvídané situace nebo nový vývoj a 
nové potřeby a zohlednit ustanovení 
odstavce 3 tohoto článku, může Komise po 
provedení průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 uvedeného v čl. 26 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení přezkoumat 
v rámci ročního rozpočtového procesu 
částky na priority uvedené v odstavci 2 a 
orientační rozdělení podle specifických 
cílů v rámci těchto priorit uvedené 
v příloze II a převést prostředky mezi 
jednotlivými prioritami a specifickými cíli 
až do výše 5 % původního celkového 
přídělu každé priority a až do výše 5 % 
původního orientačního rozdělení u 
každého specifického cíle. To se netýká 
částky na přímé akce Společného 
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výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2 ani příspěvku pro Evropský inovační a 
technologický institut uvedeného 
v odstavci  3.

výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2 ani příspěvku pro Evropský inovační a 
technologický institut uvedeného 
v odstavci  3.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) mají úzké hospodářské a zeměpisné 
vazby na Unii;

iii) mají úzké politické, hospodářské a 
zeměpisné vazby na Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) mají systém inspirovaný 
demokratickými principy a účinnou 
veřejnou správu;

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Oreste Rossi

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

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, zástupci 
průmyslu (zejména v případě EII) činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace, aktivní konzultace organizací 
zdravotně postižených osob a transparentní 
interaktivní procesy, které zajišťují 
podporu odpovědného výzkumu a inovací.

Or. en

Odůvodnění

Pro výzkum, který je užitečný a smysluplný pro společnost, je nezbytné, aby se osoby se 
zdravotním postižením a jejich zastupující organizace plně zapojily do rozhodovacího procesu 
v rámci programu Horizont 2020. Je to velmi důležité, pokud chceme zajistit, aby evropský 
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výzkum přinesl výsledky odpovídající potřebám společnosti a občanů, zejména osob se 
zdravotním postižením. V současné době není v programu Horizont 2020 žádná zmínka o 
zapojení osob se zdravotním postižením a jejich zastupujících organizací a návrh by měl být 
příslušně upraven.

Pozměňovací návrh 101
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace (např. organizací pacientů, 
pokud jde o výzkum v oblasti lidského 
zdraví); a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, neziskové platformy 
občanské společnosti, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
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zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace, aktivní konzultace organizací 
zdravotně postižených osob a transparentní 
interaktivní procesy, které zajišťují 
podporu odpovědného výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Program Horizont 2020 by v 
návaznosti na práce zahájené v rámci 
tématu věda a společnost v sedmém 
rámcovém programu měl zajistit účast 
organizací občanské společnosti, a to jak 
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při definování priorit výzkumu, tak při 
přípravě některých pracovních programů, 
případně v oblasti výzkumných činnosti 
prostřednictvím konkrétních výzev k 
předkládání projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro zajištění společenské důležitosti 
výzkumných potřeb a priorit stanovených 
v rámci společenských výzev vytvoří 
Komise platformy pro dialog mezi zástupci 
občanské společnosti a výzkumnými 
pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, systematickému 
přístupu k územnímu plánování a 
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zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

urbanistickým a teritoriálním otázkám,
spolupráci se třetími zeměmi, 
odpovědnému výzkumu a inovacím včetně 
otázek rovnosti žen a mužů, zvýšení
přitažlivosti výzkumných profesí a 
usnadňování přeshraniční a meziodvětvové 
mobility výzkumných pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

V programu zcela chybí dimenze územního plánování (využití půdy, regiony a města). Jde o 
klíčový a ústřední prvek společenských výzev, který musí být zařazen do všech akcí.

Pozměňovací návrh 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, rozvoji výzkumu v 
oblasti evropských právních systémů, 
spolupráci se třetími zeměmi, eticky 
odpovědnému výzkumu a inovacím včetně 
dodržování rovných příležitostí mezi muži 
a ženami v oblasti výzkumu, zvýšení 
přitažlivosti výzkumných profesí pro obě 
pohlaví a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, změnu klimatu, 
zdravá moře a oceány a udržitelný rozvoj, 
podpoře fungování a uskutečnění EVP, 
spolupráci se třetími zeměmi, 
odpovědnému výzkumu a inovacím včetně 
otázek rovnosti žen a mužů, zvýšení 
přitažlivosti výzkumných profesí a 
usnadňování přeshraniční a meziodvětvové 
mobility výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
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mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, otevřenějšímu řízení výzkumu, 
terénnímu výzkumu a zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro zajištění řádného posouzení 
průřezových otázek při provádění 
programu Horizont 2020 musí Komise v 
rámci pravidelného sledování a 
vyhodnocování programu Horizont 2020 
provádět nejen ekonomické, ale i 
společenské a etické hodnocení a 
posouzení udržitelnosti a hodnocení 
konkrétních výzkumných programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 14 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 



AM\905947CS.doc 47/69 PE492.556v01-00

CS

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.

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 a 
přenos vědeckých výsledků do všech 
úrovní vzdělávání a odborné přípravy.

Or. en

Odůvodnění

Pokud chce Evropa poskytovat konkurenceschopnou odbornou přípravu a vzdělávání, musíme 
do programů přenést výsledky výzkumu.

Pozměňovací návrh 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Odpovědný výzkum a inovace

Program Horizont 2020 bude v zájmu 
zajištění vyváženého a efektivního vztahu 
mezi vědou a společností aktivně 
podporovat odpovědný výzkum a inovace. 
Znamená to podporu řídícího rámce, 
který vybízí subjekty ve společnosti ke 
spolupráci v průběhu celého procesu 
výzkumu a inovací s cílem lepšího sladění 
výzkumu a inovací i výsledků a dopadů s 
očekáváními, potřebami a hodnotami 
společnosti. Tento rámec řízení zahrnuje 
zejména:
a) zajištění efektivního veřejného závazku 
ohledně posílení výzkumu a inovací, 
včetně terénního výzkumu, pokud 
příslušné subjekty ve společnosti vytvářejí 
poznatky reagující na potřeby společnosti;
b) začlenění genderového rozměru 
uvedeného v čl. 15;
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c) poskytnutí bezplatného on-line přístupu 
a opětovného využívání vědeckých 
informací, jak je uvedeno v čl. 15b;
d) prostřednictvím vzdělání poskytnutí 
potřebných znalostí a nástrojů budoucím 
výzkumným pracovníkům a dalším 
subjektům ve společnosti, aby se mohli 
plně zapojit a převzít odpovědnost v 
oblasti výzkumu a inovací;
e) zajištění dodržování etických zásad 
uvedených v čl. 16 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Článek 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnost žen a mužů Rovné příležitosti pro muže a ženy v 
oblasti výzkumu 

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 15 – pododstavec 1

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 musí při 
prosazování rovných příležitostí pro muže 
a ženy v obsahu výzkumu a inovací 
zohledňovat vědeckou excelenci a 
odbornou kvalifikaci výzkumných 
odborníků.

Or. en



AM\905947CS.doc 49/69 PE492.556v01-00

CS

Pozměňovací návrh 115
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 15 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 přijme vhodná 
opatření, aby v obsahu výzkumu a inovací 
nedocházelo k diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení či věku, včetně 
opatření k odstranění překážek 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Rovnost výzkumných pracovníků

Program Horizont 2020 přispívá k 
atraktivnosti kariéry výzkumných 
pracovníků v celé Evropě. Musí být proto 
prováděn takovým způsobem, aby se 
podpořilo vytvoření jednotného trhu pro 
výzkumné pracovníky, zejména přijetím 
vhodných mechanismů ke snížení rozdílů 
v odměňování výzkumných pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a
jejích dodatkových protokolů.

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech,
jejích dodatkových protokolů a Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie přijala dne 23. prosince 2010 Úmluvu Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením, která vstoupila v platnost dne 22. ledna 2011. Jedná se o 
první smlouvu o lidských právech, kterou EU uzavřela, a všechny politiky EU a legislativní 
akty musí být s touto mezinárodní úmluvou v souladu.

Pozměňovací návrh 118
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů.

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů. Při 
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výzkumných činnostech by měl být rovněž 
brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu a 
testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit, a to i prostřednictvím 
strategického rozvoje, integrace a 
využívání inovativních nástrojů a 
technologií, při nichž se neprovádějí 
pokusy na zvířatech.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a
jejích dodatkových protokolů.

Veškeré výzkumné a inovační činnosti
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech,
jejích dodatkových protokolů a Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
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proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na nediskriminaci a potřebě zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na nediskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení či věku a potřebě 
zajistit vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výzkumná činnost zaměřená na 
klonování lidí k reprodukčním účelům;

a) výzkumná činnost zaměřená na 
klonování lidí a zvířat k reprodukčním 
účelům;

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výzkumná činnost zaměřená na 
klonování lidí k reprodukčním účelům;

a) výzkumná činnost zaměřená na 
klonování lidí k reprodukčním, léčebným 
nebo vědeckým účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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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) výzkumná činnost zaměřená na změny 
genetického dědictví člověka a zvířat, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, při němž dochází k ničení 
lidských embryí;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum klasifikovaný jako způsobující 
závažné utrpení obratlovcům;

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat výzkum, který způsobuje závažné utrpení obratlovcům. 
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Pozměňovací návrh 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum využívající lidské embryonální 
kmenové buňky;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) využívající odchycené volně žijící 
primáty nebo subhumánní primáty 
generace F1;

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat výzkum využívající odchycené volně žijící primáty nebo subhumánní 
primáty generace F.

Pozměňovací návrh 128
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) výzkum savců nebo ptáků, při němž 
dochází k jejich záměrnému odebrání 
matce;
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Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat výzkum savců nebo ptáků, při němž dochází k jejich záměrnému 
odebrání matce.

Pozměňovací návrh 129
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

4. Výzkum kmenových buněk je slibnou 
metodou léčby nebo vyléčení mnoha 
neurodegenerativních a chronických 
onemocnění. Výzkum lidských dospělých 
a embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může být 
financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Priority výzkumu
a financování se vymezí v souladu s 
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jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje
žádná činnost, která je v něm zakázána.

viditelností získaných vědeckých znalostí.

Or. pt

Odůvodnění

Priority výzkumu a jeho financování se musí odvíjet v souladu se získanými vědeckými 
znalostmi a nemají být od počátku dlouhodobě vymezené a uzavřené.

Pozměňovací návrh 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

4. Budou podporovány činnosti v oblasti 
výzkumu zaměřeného na rozvoj a 
vylepšení léčby pomocí lidských dospělých 
kmenových buněk. Financování výzkumu 
lidských dospělých kmenových buněk 
může být zajištěno v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Bude podpořen
zejména výzkum kmenových buněk 
z pupečníkové krve a připravených 
pluripotentních buněk. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které
jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk či buněk 
z pupečníkové krve může být financován, a 
to v závislosti na obsahu vědeckého návrhu 
i na právním rámci daných členských států. 
Výzkum embryonálních kmenových 
buněk lze provádět pouze u přebytečných 
embryí, počatých v rámci oplodnění in 
vitro, které nejsou předmětem 
rodičovského plánu.
Financování se neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázané ve všech 
členských státech. V členském státě se 
nefinancuje žádná činnost, která je v něm 
zakázána. Lékařský výzkum týkající se 
všech typů kmenových buněk je naopak 
financován v členském státě, v němž jsou 
tyto činnosti povoleny.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité přijmout objektivní a tolerantní přístup k citlivé otázce přebytečných embryí: 
některé země zakazují veškerý výzkum embryonálních a plodových kmenových buněk, jiné 
státy mají odstupňovaný přístup a umožňují použití nadbytečných embryí a konečně některé 
země povolují výzkum kmenových embryonálních buněk z embryí mladších 14 dnů.

Pozměňovací návrh 133
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských 

4. Budou podporovány výzkumné 
činnosti, jejichž cílem je vyvinout a 
vylepšit terapie využívající lidské kmenové 
buňky. Zejména se podporuje výzkum 
kmenových buněk z pupečníkové krve, 
indukovaných pluripotentních kmenových 
buněk a kmenových buněk dospělých 
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státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

jedinců jako potenciální alternativy 
embryonálních kmenových buněk.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy vycházejí z pozměňovacích návrhů 1 a 6 navrhovatele, ale berou v 
úvahu, že bylo rozhodnuto stanovisko striktně omezit na pravomoc výboru ENVI, což je 
životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. Právní a etické aspekty jsou v kompetenci 
výboru pro právní záležitosti. Pozměňovací návrh se proto snaží zabránit formulacím o etické 
stránce.

Pozměňovací návrh 134
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

4. Podporují se výzkumné činnosti, jejichž 
cílem je vytvořit a vylepšit terapie 
využívající lidské kmenové buňky. 
Výzkum lidských embryonálních 
kmenových buněk může být financován, a 
to v závislosti na obsahu vědeckého návrhu 
i na právním rámci daných členských států. 
Financování se neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázané ve všech 
členských státech. V členském státě se 
nefinancuje žádná činnost, která je v něm 
zakázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských 
státech. V členském státě se nefinancuje 
žádná činnost, která je v něm zakázána.

4. Výzkum jiných typů lidských 
kmenových buněk může být financován, a 
to v závislosti na obsahu vědeckého návrhu 
i na právním rámci daných členských států. 
Financování se neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázané ve všech 
členských státech. V členském státě se 
nefinancuje žádná činnost, která je v něm 
zakázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výzkum využívající testování na 
zvířatech spadající do působnosti 
směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely podléhá 
přísnému a transparentnímu procesu 
přezkoumání etického a vědeckého 
významu, včetně plného prokazování 
tvrzení týkajících se důležitosti zvířecích 
modelů pro situace lidí.

Or. en

Odůvodnění

Podle směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely se vyžaduje 
komplexní vyhodnocení projektu, přičemž v úvahu se berou i etické aspekty při využívání 
zvířat. EU by měla financovat pouze výzkum využívající testování na zvířatech, který byl 
podroben přísnému a transparentnímu procesu přezkoumání etického a vědeckého významu.

Pozměňovací návrh 137
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Čl. 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů.

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů a Programu pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME).

Or. en

Odůvodnění

Doplněk pozměňovacího návrhu 9 v návrhu stanoviska.

Pozměňovací návrh 138
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Strategická koordinace

Komise zajistí strategickou koordinaci 
výzkumných a inovačních aktivit v rámci 
programu Horizont 2020, v případě 
potřeby vytvořením odvětvových řídících 
výborů složených z předních vědců, kteří 
budou poskytovat poradenství v procesu 
stanovení priorit.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit strategickou koordinaci, zejména v oblastech jako je zdravotnictví, kde jsou 
inovační cykly velmi dlouhé, dokonce delší než je trvání současného programu. Komise může 
při stanovování priorit pro financování v rámci programu Horizont 2020 spolupracovat s 
předními výzkumnými pracovníky.
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Pozměňovací návrh 139
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 15 % 
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 30 %
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

Or. it

Odůvodnění

Je strategicky důležité podporovat účast malých a středních podniků v rámcovém programu 
v mnohem vyšší míře, než jak to navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie; a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie,
zejména transevropské povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a 
socioekonomické otázky;

b) potenciální míra dopadu na řešení 
společenských problémů, udržitelnost 
nebo průmyslovou konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) napomáhání vytváření a posilování sítí 
sdružení pacientů, výzkumných 
pracovníků a zainteresovaných subjektů s 
cílem zlepšit vztahy a výměny mezi nimi, s 
příslušnými odvětvími, institucemi a 
občanskou společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru budou financována 
prostřednictvím otevřených a soutěž 
umožňujících výzev.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi členskými 
státy.

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi regiony 
členských států, nejlépe takových, které 
jsou členy stejného euroregionu nebo 
stejného ESÚS ve smyslu nařízení (ES) č. 
1082/2006.

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Yves Cochet, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu, s přihlédnutím k jejich 
vědeckým a technologickým schopnostem 
a tržním příležitostem a k očekávanému 
dopadu.

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu, s přihlédnutím k jejich 
vědeckým a technologickým schopnostem 
a tržním příležitostem a k očekávanému 
dopadu. Takovými akcemi jsou zejména 
akce zaměřené na posílení výzkumných 
kapacit v rozvojových zemích a spolupráce 
zaměřená na jejich konkrétní potřeby v 
oblastech, jako je zdraví, včetně výzkumu 
v oblasti zanedbávaných nemocí, 
zemědělství, rybolov a životní prostředí, a 
prováděná za finančních podmínek 
přizpůsobených jejich kapacitám.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 146
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priority spolupráce zohlední vývoj politiky 
Unie a příležitosti pro spolupráci s třetími 
zeměmi, jakož i možné nedostatky 
v systémech ochrany práv duševního 
vlastnictví třetí země.

Priority spolupráce zohlední vývoj politiky 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu 
Horizont 2020, zvláště ve vztahu 
k nedostatečně zastoupeným regionům 
nebo typům účastníků;

a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu 
Horizont 2020, zvláště ve vztahu 
k nedostatečně zastoupeným regionům 
nebo typům účastníků, včetně výzkumných 
pracovníků a zdravotně postižených 
účastníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V zájmu zjednodušení přístupu k 
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informacím a vyvinutí nástroje se všemi 
informacemi, které požadují výzkumná 
společenství, a s ohledem na potřebu 
transparentnosti by se měl přezkoumat a 
jasněji a flexibilněji reformovat digitální 
nástroj Cordis. Nový Cordis by měl být 
dokončen do června 2013.

Or. en

Odůvodnění

CORDIS je v současné době jedním z nejsložitějších a nejobtížnějších programů. Pokud 
chceme usnadnit přístup společnosti, výzkumných pracovníků a firem k informacím, je třeba 
program přezkoumat, informace rozšířit a zjednodušit přístup ke všem návrhům a dotacím.

Pozměňovací návrh 149
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) iniciativy na podporu dialogu a diskuze 
s veřejností o otázkách souvisejících 
s vědou, technologiemi a inovacemi, jakož 
i pro využití sociálních médií a dalších 
inovačních technologií a metodik.

e) iniciativy na podporu dialogu a diskuze 
s veřejností o otázkách souvisejících 
s vědou, technologiemi a inovacemi, jež se 
uskutečňují za účasti akademické obce, 
jakož i pro využití sociálních médií a 
dalších inovačních technologií a metodik, 
zejména v zájmu posílení obecného 
povědomí o přínosu výzkumu a inovací 
v oblasti společenských výzev.

Or. ro

Pozměňovací návrh 150
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem.

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu, 
včetně vstupu příslušných externích 
partnerů, např. organizací pacientů.
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem.

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, mořský a 
námořní výzkum, včetně informací o výši 
výdajů souvisejících s klimatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem.

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace a ukazatele
o průřezových tématech, jako je odpovědný 
výzkum a inovace včetně udržitelnosti a 
změny klimatu, včetně informací o výši 
výdajů souvisejících s klimatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Nejpozději na konci roku 2017 provede 
Komise za pomoci nezávislých odborníků 
přezkum Evropského inovačního a 
technologického institutu. Po tomto 
přezkumu obdrží Evropský inovační a 
technologický institut druhý příděl 
finančních prostředků podle čl. 6 odst. 3. 
Přezkum hodnotí pokrok Evropského 
inovačního a technologického institutu 
vzhledem k všem těmto kritériím:

vypouští se

i) úroveň čerpání prvního přídělu 
finančních prostředků podle čl. 6 odst. 3, 
s rozlišením mezi částkou peněz 
vynaloženou na přípravu první vlny 
znalostních a inovačních společenství a 
účinkem počátečního kapitálu pro druhou 
fázi a schopností Evropského inovačního 
a technologického institutu získat 
finanční prostředky od partnerů ve 
znalostních a inovačních společenstvích a 
ze soukromého sektoru podle nařízení 
XX/2012 [revidované nařízení o EIT];
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ii) dohodnutý časový plán vytváření třetí 
vlny znalostních a inovačních společenství 
a plánované finanční potřeby stávajících 
společenství podle jejich konkrétního 
vývoje; a
iii) příspěvek Evropského inovačního a 
technologického institutu a znalostních a 
inovačních společenství k prioritě 
„společenské výzvy“ a specifickému cíli 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Anna Záborská

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se přístupu 
k příležitostem pro financování pro 
účastníky ve všech regionech, pro MSP a 
z hlediska podpory genderové vyváženosti. 

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se přístupu 
k příležitostem pro financování pro 
účastníky ve všech regionech, pro MSP a 
z hlediska podpory rovných příležitostí pro 
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muže a ženy. Hodnocení rovněž zohlední 
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se dlouhodobého dopadu předchozích 
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