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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 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 a výzkumné 
pracovnice, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 2020, která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity
a udržitelnosti životního prostředí, chce 

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 2020, která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity
a udržitelnosti životního prostředí, chce 
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dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP),
a současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. V této souvislosti představuje 
stěžejní iniciativa Unie inovací strategický
a integrovaný přístup k výzkumu
a inovacím a stanovuje rámec a cíle,
k jejichž naplnění by mělo přispět budoucí 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie. Výzkum a inovace jsou rovněž 
klíčovými činiteli pro další stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, zejména 
pro ty, které se týkají Evropy účinněji 
využívající zdroje, průmyslové politiky pro 
éru globalizace a digitální agendy pro 
Evropu. Pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 souvisejících s výzkumem
a inovacemi bude hrát klíčovou úlohu také 
politika soudržnosti, a to prostřednictvím 
budování kapacit a poskytováním 
prostředků k dosažení excelence.

dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP),
a současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. V této souvislosti představuje 
stěžejní iniciativa Unie inovací strategický
a integrovaný přístup k výzkumu
a inovacím a stanovuje rámec a cíle,
k jejichž naplnění by mělo přispět budoucí 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie. Výzkum a inovace jsou rovněž 
klíčovými činiteli pro další stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, zejména 
pro ty, které se týkají Evropy účinněji 
využívající zdroje, průmyslové politiky pro 
éru globalizace a digitální agendy pro 
Evropu. Pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 souvisejících s výzkumem
a inovacemi bude hrát klíčovou úlohu také 
politika soudržnosti, a to prostřednictvím 
budování kapacit a poskytováním 
prostředků k dosažení excelence jak 
vědcům, tak vědkyním, a prováděním 
špičkového výzkumu a inovací nejvyšší 
kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jedním z ústředních cílů programu 
Horizont 2020 je zjednodušení, což by se 
mělo plně odrazit v jeho formě, pravidlech, 
finančním řízení a provádění. Program 
Horizont 2020 by se měl zaměřit na 
dosažení vysoké účasti vysokých škol, 
výzkumných středisek, průmyslu
a zejména MSP a měl by být otevřený 
novým účastníkům, protože spojuje celé 
spektrum podpory výzkumu a inovací do 
jednoho společného strategického rámce, 

(15) Jedním z ústředních cílů programu 
Horizont 2020 je zjednodušení, což by se 
mělo plně odrazit v jeho formě, pravidlech, 
finančním řízení a provádění. Program 
Horizont 2020 by se měl zaměřit na 
dosažení vysoké účasti vysokých škol, 
výzkumných středisek, průmyslu
a zejména MSP a měl by být otevřený 
plnému potenciálu a nejvyšší vědecké 
úrovni nových talentovaných účastníků
a účastnic z celé Evropy, protože spojuje 
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včetně racionalizovaného souboru forem 
podpory, a používá pravidla pro účast se 
zásadami použitelnými u všech akcí
v rámci programu. Jednodušší pravidla 
financování by měla snížit administrativní 
náklady na účast a přispějí k omezení 
finančních chyb.

celé spektrum podpory výzkumu a inovací 
do jednoho společného strategického 
rámce, včetně racionalizovaného souboru 
forem podpory, a používá pravidla pro 
účast se zásadami použitelnými u všech 
akcí v rámci programu. Jednodušší 
pravidla financování by měla snížit 
administrativní náklady na účast a přispějí
k omezení finančních chyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Otázka rovnosti mužů a žen by měla 
být zohledněna ve třech prioritách 
programu Horizont 2020, kterými jsou 
vynikající věda, vedoucí postavení
v průmyslu a společenské výzvy, a rovněž 
ve všech stanovených společenských 
výzvách a měla by být součástí základních
a akčních výzkumů a lidských zdrojů. 
Rovnost mužů a žen by se rovněž měla 
zohlednit při přidělování finančních 
prostředků prostřednictvím využití 
genderových ukazatelů s cílem zajistit 
rovnoměrnější zastoupení žen ve 
výzkumech financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) U činností připravených v rámci (23) U činností připravených v rámci 
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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 
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.

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 
genderového rozměru do obsahu projektů,
příjímání a složení výzkumných skupin
a financování 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Činnosti programu Horizont 2020 
by měly překonat všechny překážky 
vyplývající ze společenských bariér (tzv. 
skleněný strop), které jsou příčinou 
nedostatečného zastoupení výzkumných 
pracovnic na vedoucích pozicích v oblasti 
výzkumu a inovací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Horizont 2020 by měl podporovat 
účast žen ve všech evropských výzkumech, 
projektech a vědeckých oborech, a to 
nejen v poradních skupinách a mezi 
hodnotiteli, ale ve všech strukturách 
souvisejících s Horizontem 2020 (EIT, 
ERV, společné výzkumné středisko, řídící 
skupiny, skupiny na vysoké úrovni, 
odborné skupiny atd.) a rovněž na 
univerzitách a ve výzkumných institucích.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Horizont 2020 by měl klást důraz na 
podporu výzkumných oblastí, které nečiní 
rozdíl mezi muži a ženami. Horizont 2020 
by se měl prostřednictvím univerzit, 
orgánů a institucí Unie a členských států 
snažit podporovat jak zájem žen i mužů
o vědu, a to od rané fáze vzdělávání, tak 
image vědecké pracovnice coby vzoru.
V rámci osvětových kampaní by tento 
program měl poskytovat informace
o požadavcích, které musí výzkumný 
pracovník splňovat, a o příležitostech, jež 
výzkum nabízí;

Or. en



PE489.559v01-00 8/8 PA\902566CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S ohledem na nízkou účast 
výzkumných pracovnic v šestém a sedmém 
rámcovém programu by měl Horizont 
2020 řešit tuto problematiku 
prostřednictvím rovných příležitostí pro 
profesní růst výzkumných pracovníků
i výzkumných pracovnic a zaměřit se na 
jejich mobilitu a možnosti sladění 
rodinného a profesního života.

Or. en


