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Pozměňovací návrh 5
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (20142020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že přispěje k posílení
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy.

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že rozvine těsnější 
součinnost, posílí koordinaci a zamezí 
zbytečnému zdvojování mezinárodních, 
vnitrostátních a regionálních výzkumných 
programů. Partnerství v rámci veřejného 
sektoru, včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy, by mělo 
dosáhnout těchto cílů, splnit podmínky 
stanovené v nařízení, zejména v článku 
20, a být plně v souladu s obecnými 
zásadami programu Horizont 2020.

__________________ __________________
5 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020]

5 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020]

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020, týkající se partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru a toho, 
čeho by měla dosáhnout.

Pozměňovací návrh 6
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle rozhodnutí Rady … /2013/EU ze 
dne … 2013 o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)9 je možná další podpora pro
evropský metrologický výzkumný 
program.

(5) Podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013 o zřízení Horizontu 20208a, a 
podle rozhodnutí Rady … /2013/EU ze dne 
… 2013 o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)9 je možná další podpora pro 
evropský metrologický výzkumný 
program.

__________________ __________________
8a Úř. věst. ... [Horizont 2020]

9 Úř. věst. … [zvláštní program k 
provedení Horizontu 2020]

9 Úř. věst. … [zvláštní program k 
provedení Horizontu 2020]

Or. en

Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz nejen na zvláštní program, ale také na rámcový program, aby bylo 
možno doložit soulad s článkem 20 rámcového programu a zásadami v něm stanovenými.

Pozměňovací návrh 7
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropský metrologický program pro 
inovace a výzkum (European Metrology 
Programme for Innovation and Research, 
dále jen „EMPIR“), který je v souladu se 
strategií Evropa 2020 a souvisejícími 
stěžejními iniciativami, zejména „Unií 
inovací“10, „Digitální agendou pro 
Evropu“11, „Evropou účinněji využívající 
zdroje“12 a „Průmyslovou politikou pro éru 
globalizace“13, bude ambicióznějším 
programem zapojujícím více účastníků, 
který bude po dobu deseti let (2014–2024) 
provádět [28] zúčastněných států. V rámci 

(6) Evropský metrologický program pro 
inovace a výzkum (European Metrology 
Programme for Innovation and Research, 
dále jen „EMPIR“), který je v souladu se 
strategií Evropa 2020 a souvisejícími 
stěžejními iniciativami, zejména „Unií 
inovací“10, „Digitální agendou pro 
Evropu“11, „Evropou účinněji využívající 
zdroje“12 a „Průmyslovou politikou pro éru 
globalizace“13, bude ambicióznějším 
programem zapojujícím více účastníků, 
který bude po dobu sedmi let (2014–2020) 
provádět [28] zúčastněných států. V rámci 
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zlepšení oproti stávajícímu programu bude 
program EMPIR zahrnovat činnosti v 
oblasti inovací a průmyslového využití, 
výzkumu pro normy a standardy a 
budování kapacit.

zlepšení oproti stávajícímu programu bude 
program EMPIR zahrnovat činnosti v 
oblasti inovací a průmyslového využití, 
výzkumu pro normy a standardy a 
budování kapacit.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 v konečném znění ze 
dne 6. října 2010.

10 KOM(2010) 546 v konečném znění ze 
dne 6. října 2010.

11 KOM(2010) 245 v konečném znění/2 ze 
dne 26. srpna 2010.

11 KOM(2010) 245 v konečném znění/2 ze 
dne 26. srpna 2010.

12 KOM(2011) 21 ze dne 26. ledna 2011. 12 KOM(2011) 21 ze dne 26. ledna 2011.
13 COM(2012) 582 final ze dne 10. října 
2012.

13 COM(2012) 582 final ze dne 10. října 
2012.

Or. en

Odůvodnění

Souběžná existence dvou generací partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru, jež budou 
vydávat výzvy k předkládání návrhů od roku 2020, by zvýšila administrativní náklady a 
složitost financování výzkumu EU a znepřehlednila stávající částky, jež jsou každý rok 
vynakládány. Doba trvání partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by se proto měla 
sladit s dobou trvání programu Horizont 2020 a budoucích rámcových programů.

Pozměňovací návrh 8
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování výzkumu a 
inovací na evropské úrovni, je třeba sladit 
dobu trvání všech partnerství subjektů 
v rámci veřejného sektoru financovaných 
z programu Horizont 2020 s délkou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
různým souborům pravidel, které by 
platily souběžně, a v budoucnu další 
související administrativní zátěži pro 
účastníky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zúčastněné státy zamýšlejí přispívat na 
provádění programu EMPIR během 
období, kterého se tento program týká 
(2014–2024).

(7) Zúčastněné státy zamýšlejí přispívat na 
provádění programu EMPIR během 
období, kterého se tento program týká 
(2014–2020).

Or. en

Odůvodnění

Souběžná existence dvou generací partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru, jež budou 
vydávat výzvy k předkládání návrhů od roku 2020, by zvýšila administrativní náklady a 
složitost financování výzkumu EU a znepřehlednila stávající částky, jež jsou každý rok 
vynakládány. Doba trvání partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by se proto měla 
sladit s dobou trvání programu Horizont 2020 a budoucích rámcových programů.

Pozměňovací návrh 10
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Společné provádění programu EMPIR 
vyžaduje určitou prováděcí strukturu. 
Zúčastněné státy se dohodly na prováděcí 
struktuře pro program EMRP a v roce 2007 
zřídily prováděcí strukturu EURAMET 
e.V. (dále jen „EURAMET“), evropskou 
regionální metrologickou organizaci a 
neziskové sdružení podle německého 
práva. EURAMET plní rovněž úkoly a 
povinnosti související s širší evropskou a 
globální harmonizací metrologie. Členství 
v organizaci EURAMET je otevřené všem 
evropským národním metrologickým 

(11) Společné provádění programu EMPIR 
vyžaduje určitou prováděcí strukturu. 
Zúčastněné státy se dohodly na prováděcí 
struktuře pro program EMRP a v roce 2007 
zřídily prováděcí strukturu EURAMET 
e.V. (dále jen „EURAMET“), evropskou 
regionální metrologickou organizaci a 
neziskové sdružení podle německého 
práva. EURAMET plní rovněž úkoly a 
povinnosti související s širší evropskou a 
globální harmonizací metrologie. Členství 
v organizaci EURAMET je otevřené všem 
evropským národním metrologickým 
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institutům jakožto členům a 
specializovaným ústavům jakožto 
partnerům. Členství v organizaci 
EURAMET není podmíněno existencí 
vnitrostátních metrologických výzkumných 
programů. Vzhledem ke skutečnosti, že 
podle zprávy o průběžném hodnocení 
EMRP se správní struktura ukázala jako 
efektivní a vysoce kvalitní pro provádění 
EMRP, měla by se organizace EURAMET 
využívat rovněž při provádění programu 
EMPIR. Organizace EURAMET by měla 
být příjemcem finančního příspěvku Unie.

institutům jakožto členům a 
specializovaným ústavům jakožto 
partnerům. Členství v organizaci 
EURAMET není podmíněno existencí 
vnitrostátních metrologických výzkumných 
programů. Vzhledem ke skutečnosti, že 
podle zprávy o průběžném hodnocení 
EMRP se správní struktura ukázala jako 
efektivní a vysoce kvalitní pro provádění 
EMRP, měla by se organizace EURAMET 
využívat rovněž při provádění programu 
EMPIR. Organizace EURAMET by měla 
být příjemcem finančního příspěvku Unie. 
Při náboru zaměstnanců organizace 
EURAMET je třeba věnovat pozornost 
rovnosti žen a mužů podle článku 15 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EMPIR činí 300 milionů EUR. Příspěvek 
je hrazen z prostředků souhrnného 
rozpočtu Unie přidělených na příslušné 
části zvláštního programu k provedení 
rámcového programu Horizont 2020, který 
byl zřízen rozhodnutím … /2013/EU, v 
souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem vi) 
a články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EMPIR činí 262,5 milionu EUR. Příspěvek 
je hrazen z prostředků souhrnného 
rozpočtu Unie přidělených na příslušné 
části zvláštního programu k provedení 
rámcového programu Horizont 2020, který 
byl zřízen rozhodnutím … /2013/EU, v 
souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem vi) 
a články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by měl být snížen o 12,5 % 
v důsledku celkového snížení finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, 
tak aby nebyla ohrožena křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci na 
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jedné straně a financování partnerství na straně druhé.

Pozměňovací návrh 12
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zúčastněné státy prokáží, že program 
EMPIR je zřízen v souladu s cíli a 
výzkumnými prioritami stanovenými 
v rámci programu Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění klade důraz na potřebu značné soudržnosti činností spadajících do partnerství 
subjektů v rámci veřejného sektoru a výzkumných priorit vymezených v rámcovém programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 13
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zúčastněné státy prokáží, že program 
EMPIR je zřízen v souladu s obecnými 
zásadami, jimiž se řídí rámec programu 
Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Tímto doplněním je zdůrazněno, že je důležité, aby partnerství subjektů v rámci veřejného 
sektoru dodržovalo obecné zásady platné pro rámec programu Horizont 2020, jako je 
otevřený přístup, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, jež byly dohodnuty během 
vyjednávání programu Horizont 2020.
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Pozměňovací návrh 14
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zúčastněné státy prokáží, že program 
EMPIR je zřízen v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
…/2013 ze dne … 2013 o zřízení 
Horizontu 2020;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020, týkající se partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru a toho, 
čeho by měla dosáhnout.

Pozměňovací návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 24 odst. 1 nařízení 
(EU) č. … [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] se nepřímé 
způsobilé náklady národních 
metrologických institutů a 
specializovaných ústavů, které se účastní 
projektů financovaných z programu 
EMPIR, stanoví za použití paušální sazby 
ve výši 5 % celkových přímých 
způsobilých nákladů s výjimkou přímých 
způsobilých nákladů na subdodávky a 
nákladů na zdroje poskytnuté třetími 
stranami, které se nevyužívají 
v prostorách příjemce, jakož i finanční 
podpory třetím stranám.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 16
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výzvy EMPIR k předkládání návrhů 
se zveřejní na internetovém účastnickém 
portálu programu Horizont 2020, a to 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
zákazu diskriminace stanovenými 
v článku 35, čl. 60 odst. 1 a čl. 128 odst. 1 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Or. en

Odůvodnění

Během třístranných jednání o programu Horizont 2020 se orgány dohodly na podpoře větší 
soudržnosti všech možností pro uveřejňování výzev k předkládání návrhů financovaných 
v rámci programu Horizont 2020. Za tímto účelem Komise přislíbila prosazovat zveřejnění 
výzev k předkládání návrhů organizovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a v rámci partnerství subjektů veřejného sektoru na účastnickém portálu programu 
Horizont 2020. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dobrovolný závazek na právní 
povinnost, a zaručit tak jednoduché a přístupné informování žadatelů.

Pozměňovací návrh 17
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu EMPIR. 
Komise vyhotoví o tomto hodnocení 
zprávu, která obsahuje závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu EMPIR. 
Komise vyhotoví o tomto hodnocení 
zprávu, která obsahuje závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018. Průběžné hodnocení 
programu EMPIR tvoří součást 
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průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 a je s ním sestavováno 
společně.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu EMPIR. 
Komise vyhotoví o tomto hodnocení 
zprávu, která obsahuje závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Do 30. června 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu EMPIR. 
Komise vyhotoví o tomto hodnocení 
zprávu, která obsahuje závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince 2017.

Or. ro


