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Pozměňovací návrh 18
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 2013 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení většího vlivu na výzkum a 
inovace formou příspěvku k posílení
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
včetně formy účasti Unie v 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 … 2013 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení většího vlivu na výzkum a 
inovace tím, že rozvine užší součinnost, 
posílí koordinaci a zamezí zbytečnému 
zdvojování mezinárodních, vnitrostátních 
a regionálních výzkumných programů.
Partnerství v rámci veřejného sektoru, 
včetně formy účasti Unie v 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 Horizontu 2020.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se partnerství v rámci veřejného sektoru, a to, čeho by 
měly dosáhnout.

Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V dubnu 2012 Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
průběžném hodnocení společného 
programu Eurostars22 provedeném 
skupinou nezávislých odborníků dva roky 
po zahájení programu. Všeobecný názor 
odborníků byl takový, že program 
Eurostars dosahuje svých cílů, přináší 
hodnotu malým a středním podnikům 
v Evropě provádějícím výzkum (dále jen 
„MSP“) a měl by pokračovat i po roce 
2013. Bylo předloženo několik doporučení 
na zlepšení týkajících se zejména potřeby 
další integrace vnitrostátních programů a 
zlepšení operativních výsledků s cílem 
zkrátit dobu uzavírání smluv a zajistit v 
rámci procesů vyšší míru transparentnosti.

(4) V dubnu 2012 Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
průběžném hodnocení společného 
programu Eurostars22 provedeném 
skupinou nezávislých odborníků dva roky 
po zahájení programu. Všeobecný názor 
odborníků byl takový, že program 
Eurostars dosahuje svých cílů, přináší 
hodnotu malým a středním podnikům 
v Evropě provádějícím výzkum (dále jen 
„MSP“) a měl by pokračovat i po roce 
2013. Z jejich názoru dále vyplývá, že 
program splňuje řadu skutečných potřeb 
malých a středních podniků zabývajících 
se výzkumem a vývojem; byl podán velký 
počet žádostí, přičemž způsobilé projekty 
přesahovaly kapacitu původního rozpočtu.
Bylo předloženo několik doporučení na 
zlepšení týkajících se zejména potřeby 
další integrace vnitrostátních programů a 
zlepšení operativních výsledků s cílem 
zkrátit dobu uzavírání smluv a zajistit v 
rámci procesů vyšší míru transparentnosti.

__________________ __________________
22 KOM(2011) 186 ze dne 8. dubna 2011. 22 KOM(2011) 186 ze dne 8. dubna 2011.

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Podle rozhodnutí Rady 2013/…/EU ze 
dne … 2013 o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)24 je možné poskytovat podporu akci, 
která naváže na společný program 

(6) Podle nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013 o zřízení rámcového 
programu Horizont 2020 a rozhodnutí 
Rady 2013/…/EU ze dne … 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
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Eurostars a přeorientuje jej na směry 
uvedené v jeho průběžném hodnocení.

Horizontu 2020 – rámcového programu pro 
výzkum a inovace (2014–2020)24 je možné 
poskytovat podporu akci, která naváže na 
společný program Eurostars a přeorientuje 
jej na směry uvedené v jeho průběžném 
hodnocení.

__________________ __________________
24 Úř. věst. … [zvláštní program Horizont 
2020].

24 Úř. věst. … [zvláštní program Horizont 
2020].

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Program Eurostars-2 (dále jen 
„Eurostars-2“), který je v souladu se 
strategií Evropa 2020, související stěžejní 
iniciativou „Unie inovací“25 a sdělením 
„Posílené partnerství Evropského 
výzkumného prostoru pro excelenci a 
růst“26, bude usilovat o podporu MSP 
provádějících výzkum formou 
spolufinancování jejich tržně 
orientovaných výzkumných projektů 
v kterékoliv oblasti. Program jako takový 
spolu s aktivitami v rámci cíle „vedení a 
základní technologie“ stanoveného 
v rámcovém programu Horizont 2020 bude 
přispívat k cílům části „vedoucí postavení 
v průmyslu“ tohoto programu tak, aby 
urychlil vývoj technologií a inovací, které 
se stanou základem podnikání zítřka a 
pomohou evropským inovativním MSP 
rozvinout se v přední světové společnosti.

(7) Program Eurostars-2 (dále jen 
„Eurostars-2“), který je v souladu se 
strategií Evropa 2020, související stěžejní 
iniciativou „Unie inovací“25 a sdělením 
„Posílené partnerství Evropského 
výzkumného prostoru pro excelenci a 
růst“26, bude usilovat o podporu MSP 
provádějících výzkum formou 
spolufinancování jejich tržně 
orientovaných výzkumných projektů 
v kterékoliv oblasti. Program jako takový 
spolu s aktivitami v rámci cíle „vedení a 
základní technologie“ stanoveného 
v rámcovém programu Horizont 2020 bude 
přispívat k cílům části „vedoucí postavení 
v průmyslu“ tohoto programu tak, aby 
urychlil vývoj technologií a inovací, které 
se stanou základem podnikání zítřka a 
pomohou evropským inovativním MSP 
rozvinout se v přední světové společnosti.
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V rámci zlepšení v porovnání s minulým 
programem Eurostars by se program 
Eurostars-2 měl soustředit na zkrácení 
doby nezbytné k poskytnutí grantu, silnější 
integraci a štíhlou, transparentní a 
výkonnější správu, čímž přinese konečný
užitek právě MSP provádějícím výzkum.

V rámci zlepšení v porovnání s minulým 
programem Eurostars by se program 
Eurostars-2 měl soustředit na zkrácení 
doby nezbytné k poskytnutí grantu, silnější 
integraci a štíhlou, transparentní a 
výkonnější správu, čímž přinese konečný 
užitek právě MSP provádějícím výzkum.
Klíčem k úspěchu programu Eurostars-2 
je zachování přístupu „zdola nahoru“ a 
zaměření na obchodní stránku, zejména 
na tržní potenciál předchozího programu 
Eurostars.

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

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

26 COM(2012) 392 final ze dne 17. 
července 2012.

26 COM(2012) 392 final ze dne 17. 
července 2012.

Or. en

Odůvodnění

Dva z klíčových prvků, o něž se opíral úspěch programu Eurostars, byly přístup „zdola 
nahoru“ a orientace na obchodní stránku.

Pozměňovací návrh 22
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) 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 v rámci 
veřejného sektoru financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s délkou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
tomu, že by souběžně platily různé 
soubory pravidel, a v budoucnu další 
související administrativní zátěži pro 
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účastníky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Zúčastněné státy mají v úmyslu v době, 
po kterou trvá program Eurostars-2 (2014–
2024), přispívat na provádění programu 
Eurostars-2.

(9) Zúčastněné státy mají v úmyslu v době, 
po kterou trvá program Eurostars-2 (2014–
2020), přispívat na provádění programu 
Eurostars-2.

Or. en

Odůvodnění

Souběžné fungování dvou generací partnerství v rámci veřejného sektoru, která by po roce 
2020 vyhlašovala výzvy, by mohlo vést k administrativním nákladům, zkomplikovat systém 
financování výzkumu v EU a zneprůhlednit skutečnou výši vynakládaných finančních 
prostředků za rok. Doba trvání partnerství v rámci veřejného sektoru by se proto měla sladit 
s dobou trvání programu Horizont 2020 a budoucích rámcových programů.

Pozměňovací návrh 24
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Partnerskou zemí programu 
Eurostars-2 se může stát kterákoli země, 
která je členem iniciativy Eureka nebo je 
k této iniciativě přidružena a která není 
přidružena k programu Horizont 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „MSP provádějícím výzkum“ se rozumí 
malý a střední podnik, který reinvestuje 
nejméně 10 % svého obratu do výzkumné a 
vývojové činnosti nebo věnuje nejméně 
10 % ekvivalentu plného pracovního 
úvazku na činnost výzkumu a vývoje.

2. „MSP provádějícím výzkum a vývoj“ se 
rozumí malý a střední podnik, který 
reinvestuje nejméně 10 % svého obratu do 
výzkumné a vývojové činnosti nebo věnuje 
nejméně 10 % ekvivalentu plného 
pracovního úvazku na činnost výzkumu a 
vývoje nebo alespoň 5 ekvivalentů plného 
pracovního úvazku (v případě MSP s 
nejvýše 100 ekvivalenty plného 
pracovního úvazku) nebo 10 ekvivalentů 
plného pracovního úvazku (v případě 
MSP s více než 100 ekvivalenty plného 
pracovního úvazku).

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Lřkkegaard, Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „MSP provádějícím výzkum“ se rozumí 
malý a střední podnik, který reinvestuje 
nejméně 10 % svého obratu do výzkumné a 
vývojové činnosti nebo věnuje nejméně 
10 % ekvivalentu plného pracovního 
úvazku na činnost výzkumu a vývoje.

2. „MSP provádějícím výzkum“ se rozumí 
malý a střední podnik, který reinvestuje 
nejméně 10 % svého obratu do výzkumné a 
vývojové činnosti nebo věnuje nejméně 10 
% ekvivalentu plného pracovního úvazku 
na činnost výzkumu a vývoje nebo alespoň 
5 ekvivalentů plného pracovního úvazku 
(v případě MSP s nejvýše 100 ekvivalenty 
plného pracovního úvazku) nebo 10 
ekvivalentů plného pracovního úvazku (v 
případě MSP s více než 100 ekvivalenty 
plného pracovního úvazku) určeného na 
činnost výzkumu a vývoje.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podpoří zejména tradiční odvětví, jako je výroba a zemědělský 
průmysl, která jsou často náročná na práci, s několika ekvivalenty plného pracovního úvazku 
na činnost výzkumu a vývoje (méně než 10 %) a umožní jim podílet se na projektech 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Pozměňovací návrh 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „MSP provádějícím výzkum“ se rozumí 
malý a střední podnik, který reinvestuje 
nejméně 10 % svého obratu do výzkumné a 
vývojové činnosti nebo věnuje nejméně 
10 % ekvivalentu plného pracovního 
úvazku na činnost výzkumu a vývoje.

2. „MSP provádějícím výzkum“ se rozumí 
malý a střední podnik, který reinvestuje 
nejméně 10 % svého obratu do výzkumné a 
vývojové činnosti nebo věnuje nejméně 10 
% ekvivalentu plného pracovního úvazku 
na činnost výzkumu a vývoje nebo alespoň 
5 ekvivalentů plného pracovního úvazku 
(v případě MSP s nejvýše 100 ekvivalenty 
plného pracovního úvazku) nebo 10 
ekvivalentů plného pracovního úvazku (v 
případě MSP s nejméně 100 ekvivalenty 
plného pracovního úvazku).

Or. en

Odůvodnění

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.
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Pozměňovací návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) činnost je prováděna formou nadnárodní 
spolupráce několika MSP provádějících 
výzkum nebo za účasti dalších členů 
inovačního řetězce (např. vysokých škol, 
výzkumných organizací);

a) činnost je prováděna formou nadnárodní 
spolupráce několika MSP provádějících 
výzkum nebo za účasti dalších členů 
inovačního řetězce (např. vysokých škol, 
výzkumných organizací), nebo MSP, které 
se plánují zapojit do výzkumu, a investují 
nejméně 10 % zisku do výzkumu a 
inovací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Partnerskou zemí programu 
Eurostars-2 se může stát kterákoli země, 
která je členem iniciativy Eureka nebo je 
k této iniciativě přidružena a která není 
přidružena k programu Horizont 2020, 
splní-li podmínku stanovenou v čl. 6 odst. 
1 písm. c). Země, které jsou členy 
iniciativy Eureka nebo jsou k této 
iniciativě přidruženy a které uvedenou 
podmínku splňují, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za partnerské země. 
Tyto partnerské země nejsou způsobilé pro 
finanční příspěvek Unie v rámci 
programu Eurostars-2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Partnerskou zemí programu 
Eurostars-2 se může stát kterákoli země, 
která je členem iniciativy Eureka nebo je 
k iniciativě Eureka přidružena a která 
není přidružena k programu Horizont 
2020, splní-li podmínku stanovenou v čl. 6 
odst. 1 písm. c). Země, které jsou členy 
iniciativy Eureka nebo jsou k této 
iniciativě přidruženy a které uvedené 
podmínky splňují, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za partnerské státy. 
Tyto partnerské státy nejsou způsobilé pro 
finanční příspěvek Unie v rámci 
programu Eurostars-2.

Or. en

Odůvodnění

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Pozměňovací návrh 31
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Partnerskou zemí programu 
Eurostars-2 se může stát kterákoli země, 
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která je členem iniciativy Eureka nebo je 
k této iniciativě přidružena a která není 
přidružena k programu Horizont 2020, 
splní-li podmínku stanovenou v čl. 6 odst. 
1 písm. c). Země, které jsou členy 
iniciativy Eureka nebo jsou k této 
iniciativě přidruženy a které uvedenou 
podmínku splňují, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za partnerské země. 
Tyto partnerské země nejsou způsobilé pro 
finanční příspěvek Unie v rámci 
programu Eurostars-2.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Lřkkegaard

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
2a. Partnerskou zemí programu 
Eurostars-2 se může stát kterákoli země, 
která je členem iniciativy Eureka nebo je 
k iniciativě Eureka přidružena a která 
není přidružena k programu Horizont 
2020, splní-li podmínku stanovenou v čl. 6 
odst. 1 písm. c). Země, které jsou členy 
iniciativy Eureka nebo jsou k této 
iniciativě přidruženy a které uvedené 
podmínky splňují, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za partnerské státy. 
Tyto partnerské státy nejsou způsobilé pro 
finanční příspěvek Unie v rámci 
programu Eurostars-2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že program Eurostars je společný program Evropské komise a iniciativy 
EUREKA, každá země, která je členem iniciativy EUREKA nebo každá přidružená země k 
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iniciativě EUREKA, by měla mít právo připojit se k programu Eurostars-2.

Pozměňovací návrh 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální výše finančního příspěvku 
Unie do programu Eurostars-2, včetně 
prostředků ESVO, činí 287 milionů EUR30.
Příspěvek se vyplácí z prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených na 
příslušné části zvláštního programu k 
provedení Horizontu 2020 – rámcového 
programu zřízeného 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 výše finančního příspěvku 
Unie do programu Eurostars-2, včetně 
prostředků ESVO, činí 251,125 milionů 
EUR30. Příspěvek se vyplácí z prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených na 
„inovace v MSP“ v rámci zvláštního 
programu k provedení Horizontu 2020 –
rámcového programu zřízeného 
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.

__________________ __________________
30 Částka je orientační a bude záviset na 
konečné částce dohodnuté pro GŘ pro 
výzkum a inovace na cíl „inovace v MSP“ 
v rámci části 2 „vedoucí postavení v 
průmyslu“, která bude s konečnou platností 
schválena rozpočtovým orgánem v 
konečném znění legislativního a finančního 
výkazu.

30 Částka je orientační a bude záviset na 
konečné částce dohodnuté pro GŘ pro 
výzkum a inovace na cíl „inovace v MSP“ 
v rámci části 2 „vedoucí postavení v 
průmyslu“, která bude s konečnou platností 
schválena rozpočtovým orgánem v 
konečném znění legislativního a finančního 
výkazu.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje snížit rozpočet partnerství v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru o 12,5 % v důsledku celkového snížení finančních prostředků 
na program Horizont 2020 v rámci VFR, aby nebyla ohrožena křehká rovnováha financování 
výzkumu založeného na spolupráci na jedné straně a financování partnerství na straně druhé. 
Kromě toho by měl být uveden i konkrétní zdroj financování rámcového programu Horizont 
2020.

Pozměňovací návrh 34
Miloslav Ransdorf
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Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byla překročena maximální výše 
příspěvku Unie stanovená v odstavci 1, 
rovná se příspěvek Unie jedné třetině 
příspěvků zúčastněných států, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. a). Příspěvek 
slouží ke krytí administrativních a 
provozních nákladů.

2. Aniž by byla překročena maximální výše 
příspěvku Unie stanovená v odstavci 1, 
rovná se příspěvek Unie zpravidla jedné 
třetině příspěvků zúčastněných států, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. a). Příspěvek 
slouží ke krytí administrativních a 
provozních nákladů. V případě, že v 
průběhu trvání programu bude třeba 
upravit výši příspěvku Unie, měla by být 
umožněna určitá flexibilita jednotlivé 
výzvy. V tomto případě by příspěvek Unie 
mohl tvořit nejvýše polovinu příspěvků 
zúčastněných států.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Lřkkegaard

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byla překročena maximální výše 
příspěvku Unie stanovená v odstavci 1, 
rovná se příspěvek Unie jedné třetině
příspěvků zúčastněných států, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. a). Příspěvek 
slouží ke krytí administrativních a
provozních nákladů.

2. Aniž by byla překročena maximální výše 
příspěvku Unie stanovená v odstavci 1, 
rovná se příspěvek Unie až polovině
příspěvků zúčastněných států, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. a).30a

Příspěvek slouží ke krytí provozních 
nákladů, včetně nákladů na hodnocení 
návrhů, a administrativních nákladů.
__________________
30a Příspěvek Unie ve výši jedné poloviny 
příspěvků zúčastněných států se rovná 
vyrovnávacímu příspěvku 33 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byla překročena maximální výše 
příspěvku Unie stanovená v odstavci 1, 
rovná se příspěvek Unie jedné třetině
příspěvků zúčastněných států, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. a). Příspěvek 
slouží ke krytí administrativních a
provozních nákladů.

2. Aniž by byla překročena maximální výše 
příspěvku Unie stanovená v odstavci 1, 
příspěvek Unie tvoří až polovinu příspěvků 
zúčastněných států, jak je uvedeno v čl. 7 
odst. 1 písm. a). Příspěvek slouží ke krytí 
provozních nákladů, včetně nákladů na 
hodnocení návrhů, a administrativních
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s 25 % pro iniciativu Eurostars 2 dostávají ostatní iniciativy podle článku 185 
(EDCTP 2, AAL 2, EMRP) podstatně vyšší vyrovnávací příspěvek, který tvoří až 50 % z 
celkových veřejných prostředků (100 % v porovnání s výší prostředků členských států). 
Vyrovnávací příspěvek ve výši 33 % pro iniciativu Eurostars 2 (což tvoří až 50 % finančních 
prostředků členských států) by zajišťoval rovnější zacházení s programy podle článku 185. 
Vyrovnávací příspěvek bude flexibilní a bude jej po celou dobu trvání programu upravovat 
skupina Eurostars na vysoké úrovni v závislosti na jeho výsledcích.

Pozměňovací návrh 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jako příspěvek na administrativní 
náklady programu Eurostars-2 lze použít 
maximálně 2 % finančního příspěvku Unie.
Všechny další administrativní náklady 
nezbytné k provádění programu Eurostars-
2 hradí zúčastněné státy.

3. Jako příspěvek na administrativní 
náklady a náklady na hodnocení projektu 
programu Eurostars-2 lze použít 
maximálně 6 % finančního příspěvku Unie.
Vnitrostátní administrativní náklady 
nezbytné k provádění programu Eurostars-
2 hradí zúčastněné státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jako příspěvek na administrativní 
náklady programu Eurostars-2 lze použít
maximálně 2 % finančního příspěvku Unie.
Všechny další administrativní náklady 
nezbytné k provádění programu Eurostars-
2 hradí zúčastněné státy.

3. Jako příspěvek na administrativní 
náklady programu Eurostars-2 lze použít 
maximálně 4 % finančního příspěvku Unie.
Vnitrostátní administrativní náklady 
nezbytné k provádění programu Eurostars-
2 hradí zúčastněné státy.

Or. en

Odůvodnění

Náklady prováděcího orgánu (sekretariátu Eureka) se odhadují na 19 milionů EUR v období 
let 2014–2023, z toho 11 milionů EUR tvoří administrativní náklady a 8 milionů EUR náklady 
na hodnocení.  Proto je předkládán návrh, aby z vyrovnávacího příspěvku ES byla 4 % 
určena na administrativní náklady (4 % z 287 milionů EUR = 11,5 milionu EUR). Je třeba 
vyjasnit, že náklady na hodnocení, které jsou považovány za provozní náklady, jsou plně 
hrazeny z vyrovnávacího příspěvku ES

Pozměňovací návrh 39
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tím, že zúčastněné státy prokážou, že 
zřídily program Eurostars-2 v souladu 
s cíli a výzkumnými prioritami „inovace v 
malých a středních podnicích“, jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 ze dne 
… 2013 o zřízení rámcového programu 
Horizont 2020 a rozhodnutí Rady 
2013/.../EU ze dne … 2013 o zřízení 
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zvláštního programu k provedení
Horizontu 2020 – rámcového programu 
pro výzkum a inovace (2014–2020);

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto dodatku je zdůraznit, že mezi činnostmi partnerství v rámci veřejného 
sektoru a výzkumnými prioritami stanovenými v rámcovém programu Horizont 2020 by měla 
existovat silná soudržnost.

Pozměňovací návrh 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Lřkkegaard, Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tím že zúčastněné státy zastoupené 
sekretariátem EUREKA předloží doklad, 
že program je zřízen v souladu s 
přístupem „zdola nahoru“ programu 
Eurostars 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tím že zúčastněné státy prokážou, že 
program Eurostars-2 je zřízen v souladu s 
obecnými zásadami, kterými se řídí 
rámcový program Horizont 2020;

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem tohoto dodatku je zdůraznit význam dodržování obecných zásad platných pro rámec 
Horizont 2020 ze strany partnerství v rámci veřejného sektoru, jako jsou otevřený přístup, 
rovné postavení mužů a žen či zákaz diskriminace, jak vyplývá z výsledků jednání o programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 42
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) tím, že zúčastněné státy prokážou, že 
zřídily program Eurostars-2 v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 20 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. .../2013 ze dne 2013 o zřízení 
rámcového programu Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se partnerství v rámci veřejného sektoru, a to, čeho by 
měly dosáhnout.

Pozměňovací návrh 43
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) tím, že ESE prokáže svou schopnost 
provádět program Eurostars-2, včetně 
přijímání, přidělování a sledování 
finančního příspěvku Unie, v rámci 
nepřímého řízení rozpočtu Unie v souladu 
s články 58, 60 a 61 nařízení (EU, 

d) tím, že ESE prokáže svou schopnost 
provádět program Eurostars-2, včetně 
přijímání, přidělování a sledování 
finančního příspěvku Unie, v rámci 
nepřímého řízení rozpočtu Unie v souladu 
s články 58, 60 a 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012, přičemž zachová 
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Euratom) č. 966/2012; přístup „zdola nahoru“ programu 
Eurostars-2;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zvýšený věcný příspěvek ze strany 
orgánů veřejné správy, zejména veřejných 
výzkumných subjektů, v souladu s 
vnitrostátními výzkumnými parametry.

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souladu se zásadami 
transparentnosti a rovného zacházení, jak 
jsou stanoveny v čl. 60 odst. 1 a čl. 128 
odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012, výzvy k podávání návrhů v 
rámci programu Eurostars-2 se zveřejní 
na internetovém portálu účastníků 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Během třístranných jednání o programu Horizont 2020 se orgány dohodly na podpoře větší 
soudržnosti všech možností výzev k podávání návrhů financovaných v rámci programu 
Horizont 2020. Komise v tomto ohledu přislíbila, že podpoří zveřejnění výzev v rámci 
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partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci veřejného sektoru na 
portálu účastníků rámcového programu Horizont 2020. Záměrem tohoto pozměňovacího 
návrhu je změnit dobrovolný závazek na právní požadavek, který žadatelům zaručí 
jednoduché a dostupné informace.

Pozměňovací návrh 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu Eurostars-2.
Komise vypracuje zprávu o tomto 
hodnocení, která bude obsahovat závěry a 
zjištění Komise. Komise tuto zprávu 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
do 30. června 2018.

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu Eurostars-2.
Komise vypracuje zprávu o tomto 
hodnocení, která bude obsahovat závěry a 
zjištění Komise. Komise tuto zprávu 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
do 30. června 2018. Průběžné hodnocení 
programu Eurostars-2 tvoří součást 
průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 a je spolu s ním 
zpracováváno.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Po schválení pořadníku projektů 
financují jednotlivé zúčastněné státy 
účastníky těchto projektů ze své země 
vybraných k financování prostřednictvím 
vnitrostátních orgánů pro financování a 
vynasnaží se přitom, aby bylo financováno 
50 nejvýše umístěných projektů a nejméně 
50 až 75 % projektů, které překonaly 
hranici. Finanční příspěvek pro účastníky 

8. Po schválení pořadníku projektů 
financují jednotlivé zúčastněné státy 
účastníky těchto projektů ze své země 
vybraných k financování prostřednictvím 
vnitrostátních orgánů pro financování a 
vynasnaží se přitom, aby bylo financováno 
100 nejvýše umístěných projektů a 
nejméně 65 až 75 % projektů, které 
překonaly hranici. Finanční příspěvek pro 



AM\1012407CS.doc 21/21 PE524.786v01-00

CS

se vypočte v souladu s pravidly 
financování vnitrostátního programu 
daného zúčastněného státu Eurostars-2.
ESE převádí finanční příspěvek Unie 
vnitrostátním orgánům pro financování za 
předpokladu, že tyto vyplatily na projekt 
svůj finanční příspěvek.

účastníky se vypočte v souladu s pravidly 
financování vnitrostátního programu 
daného zúčastněného státu Eurostars-2.
ESE převádí finanční příspěvek Unie 
vnitrostátním orgánům pro financování za 
předpokladu, že tyto vyplatily na projekt 
svůj finanční příspěvek.

Or. ro


