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Pozměňovací návrh 222
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením, kterou Evropská 
unie ratifikovala dne 23. prosince 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Gunnar Hökmark

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 Unie, aby se 
stala světovou ekonomikou, která bude 
konkurenceschopná a založená na 
znalostech, mimo jiné v oblasti průmyslu. 
Pro získání dalších soukromých investic 
do výzkumu a na podporu hospodářského 
růstu, aby se Unie stala 
konkurenceschopnější a aby se urychlila 
její transformace na znalostní společnost, 
jsou rozhodující zejména střediska 
excelence a hraniční výzkum. 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 



PE492.656v01-00 4/179 AM\906699CS.doc

CS

odbornou přípravu a mobilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Patrizia Toia

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 (v souladu se zásadou rovnosti 
pohlaví z právního a profesního hlediska) 
a 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, vzhledem 
k nutnosti vytvořit profil evropského 
výzkumného pracovníka.

Or. it

Pozměňovací návrh 225
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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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 
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. Cílem Unie 
je co nejlépe využít intelektuální potenciál 
členských států pomocí zajištění 
náležitého rozdělení finančních 
prostředků.

Or. pl

Odůvodnění

Intelektuální potenciál je v EU rozložen rovnoměrně; současný výzkumný potenciál však 
nikoli.

Pozměňovací návrh 226
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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 227
Ioannis A. Tsoukalas

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 
konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti průmyslu. V rámci sledování 
těchto cílů by Unie měla provádět činnosti 
v oblasti výzkumu a inovace, 
technologického rozvoje a demonstrací, 
podporovat mezinárodní spolupráci, šířit 
a optimalizovat výsledky a podněcovat 
odbornou přípravu a mobilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem Unie je také zajistit existenci (2) Cílem Unie je také zajistit existenci 
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podmínek nezbytných pro 
konkurenceschopnost jejího průmyslu. Za 
tímto účelem by se její kroky měly zaměřit 
na podporu lepšího využívání 
průmyslového potenciálu politik v oblasti
inovací, výzkumu a technologického 
rozvoje.

podmínek nezbytných pro 
konkurenceschopnost jejího průmyslu. Za 
tímto účelem by se její kroky měly zaměřit 
na podporu lepšího využívání stávajícího
průmyslového potenciálu a politiky 
prosazování inovací, výzkumu 
a technologického rozvoje s cílem vyvolat 
reindustrializaci Unie a „třetí 
průmyslovou revoluci“.

Or. pl

Odůvodnění

Po období, kdy byla výroba z velké části přemístěna z Evropy na Dálný východ, čeká Unii 
nová průmyslová revoluce.

Pozměňovací návrh 229
Christian Ehler

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 
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 

(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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), 
a současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. Rozpočet Unie by měl tento 
ambiciózní cíl odrážet tím, že uskuteční 
radikální změny ve financování a zaměří 
se na financování investic orientovaných 
na budoucnost, jako je výzkum, vývoj 
a inovace, a tento posun by se měl jasně 
projevit ve výrazném zvýšení finančních 
prostředků na výzkum, vývoj a inovace
v Unii ve srovnání s úrovní financování 
v roce 2013. V této souvislosti představuje 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem dosažení našich ambiciózních cílů strategie EU 2020, vyřešení velkých výzev, které 
před námi stojí, a nalezení cesty ze současné hospodářské krize není navrhovaný rozpočet ve 
výši 80 miliard EUR na program Horizont 2020 dostatečný a neodpovídá doporučení EP 
přidělit na tento program 100 miliard EUR. Navrhovaný rozpočet představuje pouze mírné 
zvýšení (asi 6 %) ve srovnání s úrovní financování sedmého rámcového programu v roce 
2013.

Pozměňovací návrh 230
Christian Ehler

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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 

(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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
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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.

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, stejně 
jako podporováním podnikových investic 
do výzkumu a inovací a technického 
a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, 
opatření k včasnému ověřování produktů 
a prvovýroby v oblasti klíčových 
technologií. 

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 20204, 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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 20204, 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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
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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.

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 ve 
prospěch jak vědců a výzkumných 
pracovníků, tak vědkyň a výzkumných 
pracovnic, s cílem umožnit jim provádět 
moderní výzkum a zaručit špičkové 
inovace nejvyšší kvality.

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Gaston Franco

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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 

(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 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
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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.

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. Mezi 
inovační politikou a politikou soudržnosti 
by mělo existovat užší propojení, a to 
prostřednictvím zařazení „podpory 
konkurenceschopnosti průmyslu“ pod 
hlavičku inteligentní specializace, za 
pomoci plnění souvisejících potřeb 
investičního kapitálu. To by vyvážilo 
iniciativy v určitých regionech světa, které 
se staly pro průmyslové investory mnohem 
přitažlivějšími než Evropa.

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 20204, která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 20204, která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
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výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity 
a udržitelnosti životního prostředí, chce 
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.

výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity 
a udržitelnosti životního prostředí, chce 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum 
a vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), 
a současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. Bylo by žádoucí, aby tento právní 
rámec sloužil rovněž jako podnět pro 
členské státy k postupnému navyšování 
rozpočtů, které vyčleňují na výzkum, vývoj 
a inovace, a k přechodu ke stanovování 
minimálního procenta jejich HDP jako 
měřítka; jedním způsobem, jak podpořit 
toto navýšení, by bylo spojení 
minimálních podmínek pro účast 
v pracovních programech a plánech 
programu Horizont 2020 s dodržením 
tohoto požadavku členskými státy, v nichž 
jsou založeny právnické osoby podávající 
žádost, což by podpořilo excelenci 
a posléze i rovnost mezi zeměmi. 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.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o stanovení střednědobého cíle, jímž je zařazení požadavku 
týkajícího se investic členského státu do výzkumu, vývoje a inovací jako jedné z minimálních 
podmínek požadovaných pro účast v činnostech programu Horizont 2020, s cílem dosáhnout 
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rovnováhy mezi úrovněmi excelence ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 234
Gunnar Hökmark

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 
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.

(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 
dosáhnout zvýšení veřejných výdajů na 
výzkum a vývoj s cílem přilákat soukromé 
investice, a tím dosáhnout do roku 2020 
kumulativní celkové výše 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Ioan Enciu

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 
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.

(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 
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, přispíváním k růstu 
a sbližování evropských regionů 
a poskytováním prostředků k dosažení 
excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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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 
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.

(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 
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 a politické cíle strategie Evropa 
2020, zejména pro ty, které se týkají 
Evropy účinněji využívající zdroje, 
průmyslové politiky pro éru globalizace, 
cíle v oblasti klimatu a energetické 
politiky 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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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 
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.

(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 
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 infrastruktur
a poskytováním prostředků k dosažení 
excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 11. listopadu 2010 požádal 

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 11. listopadu 2010 požádal 
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o radikální zjednodušení v oblasti 
financování výzkumu a inovací Unií; 
v usnesení ze dne 12. května 2011 
zdůraznil význam Unie inovací, která má 
proměnit Evropu pro svět po krizi; ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 poukázal 
na důležité poučení, které plyne 
z průběžného hodnocení sedmého 
rámcového programu a v usnesení ze dne 
27. září 20118 podpořil koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací.

o radikální zjednodušení v oblasti 
financování výzkumu a inovací Unií; 
v usnesení ze dne 12. května 2011 
zdůraznil význam Unie inovací, která má 
proměnit Evropu pro svět po krizi; ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 poukázal 
na důležité poučení, které plyne 
z průběžného hodnocení sedmého 
rámcového programu a v usnesení ze dne 
27. září 20118 podpořil koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací. Ve 
srovnání se sedmým rámcovým 
programem by proto mělo být pro 
program Horizont 2020 schváleno 
podstatné navýšení rozpočtu, včetně 
převodu nejméně 5 % z rozpočtu na 
společnou zemědělskou politiku na období 
2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 11. listopadu 2010 požádal 
o radikální zjednodušení v oblasti 
financování výzkumu a inovací Unií; 
v usnesení ze dne 12. května 2011 
zdůraznil význam Unie inovací, která má 
proměnit Evropu pro svět po krizi; ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 poukázal 
na důležité poučení, které plyne 
z průběžného hodnocení sedmého 
rámcového programu a v usnesení ze dne 
27. září 20118 podpořil koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací.

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 11. listopadu 2010 požádal 
o radikální zjednodušení v oblasti 
financování výzkumu a inovací Unií; 
v usnesení ze dne 12. května 2011 
zdůraznil význam Unie inovací, která má 
proměnit Evropu pro svět po krizi; ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 poukázal 
na důležité poučení, které plyne 
z průběžného hodnocení sedmého 
rámcového programu a v usnesení ze dne 
27. září 20118 podpořil koncepci 
společného strategického rámce pro 
financování výzkumu a inovací, přičemž 
vyzval ke zdvojnásobení rozpočtu ve 
srovnání se sedmým rámcovým 
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programem.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ve svém usnesení ze dne 
11. listopadu 2010 vyjádřil Evropský 
parlament také svou výhradu vůči zrušení 
právního požadavku na stanovisko výborů 
zástupců členských států při výběru 
projektů s dopadem na etiku, bezpečnost 
a obranu.

Or. en

Odůvodnění

Tento právní požadavek platný v rámci 7. rámcového programu a podporovaný Evropským 
parlamentem prostřednictvím usnesení ze dne 11. listopadu 2010 je také spojen se zásadou 
EU respektovat kulturní rozmanitost a etická rozhodnutí členských států, která musí být 
zohledněna při rozdělování příslušných finančních prostředků, a usnadňuje tok informací 
poskytovaných Evropskému parlamentu a veřejnosti nejlepším možným způsobem, čímž 
zajišťuje transparentnost.

Pozměňovací návrh 241
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 12. května 2011 o „Unii inovací“ 
byl zdůrazněn význam urychlení inovací 
pro získání řešení společných závažných 
společenských výzev, před nimiž evropská 
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společnost stojí a jimiž jsou:
– současné demografické změny: stárnutí 
společnosti, rostoucí světová populace 
(výživa, zdraví, prevence nemocí), 
urbanizace, sociální soudržnost 
a migrace;
– přechod k udržitelnému řízení zdrojů 
(biologických a nebiologických): změna 
klimatu, obnovitelné zdroje energie 
a energetická účinnost, účinné využívání 
zdrojů, nedostatek vody, záplavy a snaha 
zajistit a nahradit kritické suroviny;
– silné, stabilní, spravedlivé 
a konkurenceschopné hospodářství: 
hospodářská obnova, využívání znalostní 
společnosti a posílení 
konkurenceschopnosti EU 
a zaměstnanosti.
Tyto tři společenské výzvy jsou propojeny 
a zahrnují veškeré výzvy uvedené ve 
druhém pilíři programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Jednou z vážných výzev, na níž se 
zaměřují ustanovení programu Horizont 
2020, je změna klimatu; z toho vyplývá, že 
klíčovou roli by měly hrát klimatologický 
vědecký výzkum příčin změny klimatu, 
jakož i předcházení dopadům změny 
klimatu prostřednictvím definování 
možnosti pro optimální přizpůsobení. 

Or. pl
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Odůvodnění

Cílem je lépe pochopit změnu klimatu, aby se zabránilo tomu, že její dopady budou citelné, 
a provádět nákladné, ale nezbytné investice do přizpůsobení se této změně.

Pozměňovací návrh 243
Hermann Winkler

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 
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 

(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 
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.
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klimatu. Výdaje související s klimatem 
v rámci programu Horizont 2020 by měly 
být sledovány v souladu s metodikou 
uvedenou v uvedeném sdělení.

Or. de

Pozměňovací návrh 244
Adam Gierek

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 
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 

(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 
a vývoj na 3 % HDP do roku 2020. 
V uvedeném sdělení se Komise rovněž 
zavázala k začlenění otázek změny klimatu 
do výdajových programů Unie a vyčlenit 
alespoň 20 % unijního rozpočtu na cíle, 
které jsou spojeny s balíčkem týkajícím se 
klimatu a energetiky. Opatření v této
oblasti a účinnost zdrojů představují 
vzájemně se doplňující cíle pro dosažení 
udržitelného rozvoje, tj. rozvoje, který 
zohledňuje sociální soudržnost, ekologii 
a hospodářskou konkurenceschopnost. 
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 



PE492.656v01-00 22/179 AM\906699CS.doc

CS

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.

související s dopady změny klimatu, 
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. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přesně vymezuje cíle, na které budou z rozpočtu EU vyčleněny značné 
finanční prostředky zaměřené na podporu udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 245
Giles Chichester, Vicky Ford

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 
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 

(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 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 
uvedené ve strategii Evropa 2020, a to 
podporou celého spektra činností od 
výzkumu až po trh. I když přidaná 
hodnota Unie spočívá hlavně ve 
financování předkonkurenčního, 
nadnárodního výzkumu založeného na 
spolupráci, který by měl tvořit jádro 
programu Horizont 2020, je rovněž nutné 
klást důraz na co nejširší využívání 



AM\906699CS.doc 23/179 PE492.656v01-00

CS

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.

a šíření znalostí získaných na základě 
podporovaných činností až po jejich 
obchodní využití. Program Horizont 2020 
by měl proto podporovat všechny fáze ve 
výzkumném a inovačním řetězci, včetně 
základního výzkumu, aplikovaného 
výzkumu, přenosu znalostí, inovačních 
finančních nástrojů, jakož 
i netechnologických a sociálních inovací.
Program Horizont 2020 by měl uplatňovat 
pohyblivé rozpětí, přičemž čím je 
podporovaná činnost v rozpracovanější 
fázi připravenosti k obchodnímu využití, 
tím menší by měla být část, která bude 
financována z programu Horizont 2020, a 
tím větší ta část, která by měla přilákat 
finanční prostředky z jiných zdrojů, jako 
jsou strukturální fondy, vnitrostátní / 
regionální financování nebo soukromý 
sektor. 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 246
Christian Ehler

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 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 

(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 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 
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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.

uvedené ve strategii Evropa 2020, a to 
podporou celého spektra činností od 
výzkumu až po trh. I když přidaná 
hodnota Unie spočívá hlavně ve 
financování předkonkurenčního, 
nadnárodního výzkumu založeného na 
spolupráci, který by měl tvořit jádro 
programu Horizont 2020, je rovněž nutné 
klást důraz na co nejširší využívání 
a šíření znalostí získaných na základě 
podporovaných činností až po jejich 
obchodní využití. Program Horizont 2020 
by proto měl podporovat všechny fáze ve 
výzkumném a inovačním řetězci, včetně 
základního výzkumu, aplikovaného 
výzkumu, přenosu znalostí, inovačních 
finančních nástrojů, jakož i 
netechnologických a sociálních inovací.
Horizont 2020 by měl vyvolat značný 
pákový efekt z jiných zdrojů, přičemž 
činnosti v rozpracovanější fázi 
připravenosti k obchodnímu využití by 
měly přilákat finanční prostředky ze 
strukturálních fondů, vnitrostátního / 
regionálního financování a soukromého 
sektoru. 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

Odůvodnění

Měla by být zajištěna plynulá podpora výzkumu, vývoje a inovačních činností, ale měla by být 
zachována správná rovnováha. Nadále by měly zůstat ve středu pozornosti programu 
Horizont 2020 nadnárodní vědeckovýzkumné předkonkurenční projekty spolupráce,  zároveň 
by výsledky těchto projektů měly mít reálný dopad a být lépe využity pro nové výrobky a 
služby, které by pomohly řešit společenské výzvy a využívat hospodářských příležitostí. Čím v 
rozvinutější fázi připravenosti k obchodnímu využití daná činnost je, tím méně finančních 
prostředků je zapotřebí a požadováno z programu Horizont 2020, což také ovlivňuje výši 
financování spojeného s tímto druhem činnosti.

Pozměňovací návrh 247
Gunnar Hökmark
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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 
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.

(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 
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 hraniční a 
špičkový výzkum a činnosti v rozvinuté 
fázi připravenosti k obchodnímu využití, 
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 248
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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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 
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.

(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 celosvětového vedoucího 
postavení v průmyslu ve prospěch podniků, 
včetně malých a středních podniků (dále 
jen „MSP“), a 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 ve formě vědeckých a 
inovativních výsledků, výtvorů, metod a 
postupů, 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 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S cílem zajistit přiměřenou 
rovnováhu mezi výzkumem, vývojem a 
inovacemi, které jsou založeny na 
konsenzu, a těmi, kde je více rozporů, 
mělo by se alespoň 35 % rozpočtu na 
společenské výzvy a vedoucí postavení 
v průmyslu řídit logikou postupu zdola 
nahoru s otevřenými výzvami přístupnými 
všem druhům účastníků bez předem 
stanovených témat výzev. Dále by se 
v rámci společenských výzev a základních 
průmyslových technologií měla dosáhnout 
správná rovnováha mezi menšími a 
většími projekty s přihlédnutím ke 
struktuře odvětví, druhu činnosti, 
technologii a výzkumnému prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) I když přidaná hodnota Unie 
spočívá hlavně ve financování 
předkonkurenčního, nadnárodního 
výzkumu založeného na spolupráci, které 
by mělo v programu Horizont 2020 
dosáhnout alespoň úrovně sedmého 
rámcového programu, je třeba klást 
zvláštní důraz na posun směrem 
k financování inovací v rámci programu 
Horizont 2020. Nástroj tzv. rychlé cesty 
k inovacím umožňuje rychlý proces 
výběru a návrh vhodný pro daný účel 
s cílem zajistit rychlou realizaci 
inovačních projektů. Program Horizont 
2020 by měl podporovat všechny fáze 
v inovačním řetězci, včetně inovačních 
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finančních nástrojů, jakož i 
netechnologické a sociální inovace.

Or. en

Odůvodnění

I když je důležité zajistit plynulou podporu vědeckovýzkumných činností a inovací za 
účelem zajištění účinného přenosu poznatků a technologií, měla by zůstat zachována zdravá 
rovnováha. Nadále by měly zůstat ve středu pozornosti programu Horizont 2020 nadnárodní 
vědeckovýzkumné předkonkurenční projekty spolupráce, ovšem zároveň by se mělo udělat víc 
pro zajištění toho, aby výsledky těchto projektů měly reálný dopad a používaly se k vývoji 
nových výrobků a služeb, které by pomohly řešit společenské výzvy a využívat hospodářských 
příležitostí.

Pozměňovací návrh 251
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V souvislosti se znalostním 
trojúhelníkem, který tvoří výzkum, 
vzdělávání a inovace, by znalostní 
a inovační společenství v rámci 
Evropského inovačního a technologického 
institutu měla výrazně přispět k realizaci 
cílů programu Horizont 2020, včetně 
společenských výzev, a to zejména 
prostřednictvím integrace výzkumu, 
vzdělávání a inovací. Aby byla zajištěna 
komplementarita v rámci celého 
programu Horizont 2020 a adekvátní 
čerpání finančních prostředků, měl by být 
finanční příspěvek Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu 
poskytnut ve dvou přídělech, přičemž 
druhý příděl podléhá přezkumu.

(13) V souvislosti se znalostním 
trojúhelníkem, který tvoří výzkum, 
vzdělávání a inovace, by znalostní 
a inovační společenství v rámci 
Evropského inovačního a technologického 
institutu měla výrazně přispět k realizaci
cílů programu Horizont 2020, včetně 
společenských výzev, a to zejména 
prostřednictvím integrace výzkumu, 
vzdělávání a inovací. Aby byla posouzena 
přidaná hodnota znalostních a inovačních 
společenství ve srovnání s jinými druhy 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, Komise by měla provést 
komplexní hodnocení všech druhů 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, které byly zavedeny v rámci jejích 
různých výzkumných a inovačních 
programů, s cílem zjednodušit výzkumné 
a inovační prostředí v budoucím 
rámcovém programu.Hodnocení posoudí 
nejúčinnější, nejotevřenější 
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a nejtransparentnější nastavení a model 
řízení s cílem zajistit účast široké škály 
příslušných zúčastněných stran 
a subjektů, zejména univerzit, 
výzkumných organizací a malých 
a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V souvislosti se znalostním 
trojúhelníkem, který tvoří výzkum, 
vzdělávání a inovace, by znalostní 
a inovační společenství v rámci 
Evropského inovačního a technologického 
institutu měla výrazně přispět k realizaci 
cílů programu Horizont 2020, včetně 
společenských výzev, a to zejména 
prostřednictvím integrace výzkumu, 
vzdělávání a inovací. Aby byla zajištěna 
komplementarita v rámci celého programu 
Horizont 2020 a adekvátní čerpání 
finančních prostředků, měl by být finanční 
příspěvek Evropskému inovačnímu 
a technologickému institutu poskytnut ve 
dvou přídělech, přičemž druhý příděl 
podléhá přezkumu.

(13) V souvislosti se znalostním 
trojúhelníkem, který tvoří výzkum, 
vzdělávání a inovace, by znalostní 
a inovační společenství v rámci 
Evropského inovačního a technologického 
institutu měla výrazně přispět k realizaci 
cílů programu Horizont 2020, včetně 
společenských výzev, a to zejména 
prostřednictvím integrace výzkumu, 
vzdělávání a inovací. EIT je jediným 
nástrojem v rámci programu Horizont 
2020, který klade silný důraz na 
vzdělávací rozměr znalostního 
trojúhelníku a který slibuje řešit tzv. 
evropský paradox prostřednictvím 
vzdělávání podnikatelů, jež povede 
k vytvoření inovativních a na znalostech 
založených začínajících podniků 
a osamostatňujících se podniků. Aby byla 
zajištěna komplementarita v rámci celého 
programu Horizont 2020 a adekvátní 
čerpání finančních prostředků, měl by být 
finanční příspěvek Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu 
poskytnut ve dvou přídělech, přičemž 
druhý příděl podléhá přezkumu 
založenému na celkovém výkonu EIT 
a výkonu jednotlivých znalostních 
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a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Program Horizont 2020 by měl 
v souladu se stěžejní iniciativou „Unie 
inovací“ přispět k cílům evropských 
inovačních partnerství, a spojit tak všechny 
příslušné subjekty v celém výzkumném 
a inovačním řetězci za účelem 
zefektivnění, zjednodušení a lepší 
koordinace nástrojů a iniciativ.

(14) Program Horizont 2020 by měl 
v souladu se stěžejní iniciativou „Unie
inovací“ přispět k cílům evropských 
inovačních partnerství, a spojit tak všechny 
příslušné subjekty v celém výzkumném 
a inovačním řetězci, se zvláštním důrazem 
na začlenění malých a středních podniků, 
malých a středních univerzit 
a výzkumných středisek malého rozsahu 
a občanské společnosti, za účelem 
zefektivnění, zjednodušení a lepší 
koordinace nástrojů a iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Catherine Trautmann

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 

(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 – z nichž je i přes již 
přijatá opatření zapojeno do výzkumných 
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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.

programů příliš málo  – a měl by být 
otevřený novým účastníkům, zejména 
z občanské společnosti. Horizont 2020
spojuje 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. fr

Pozměňovací návrh 255
Ioannis A. Tsoukalas

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,
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.

(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, 
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 předcházení 
finančním chybám a k jejich omezení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) S ohledem na kroky k další 
externalizaci financování výzkumu 
a inovací ze strany Unie by měl být způsob 
a rozsah externalizace stanoven na 
základě výsledků nezávislého posouzení 
dopadů, které hodnotí všechny výhody 
různých forem externalizace, jako jsou 
společné technologické iniciativy, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru nebo výkonné agentury v oblasti 
výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Využití otevřených výzev 
s účelovými postupy rychlého řízení by 
mělo být rozšířeno na spolupráci ve 
výzkumu a vývoji v určitých oblastech, 
které jsou pod časovým tlakem, s cílem 
urychlit využívání výsledků výzkumu 
a zajistit, aby se realizovaly příležitosti 
i v případě časového tlaku.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k tomu, že Komise má 
v úmyslu ve větší míře externalizovat 
financování, způsob, kterým tak činí, 
a rozsah externalizace by měly být 
stanoveny v souladu se závěry nezávislého 
posouzení dopadů hodnotícího všechny 
výhody a nevýhody různých forem 
externalizace, včetně společných 
technologických iniciativ (JTI), 
partnerství programových dohod 
a agentur, jako je Výkonná agentura pro 
výzkum (REA), a zabývajícího se 
problematikou nákladů, efektivity, 
rychlosti a kvality, a čerpáním 
z odborných zkušeností všech 
zúčastněných stran v oblasti evropského 
výzkumu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zohledněna by měla být Úmluva 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením, kterou 
Evropská unie ratifikovala dne 
23. prosince 2010.

Or. es

Odůvodnění

Odkaz na tuto úmluvu poslouží jako připomínka práv osob se zdravotním postižením.
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Pozměňovací návrh 260
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) S ohledem na uvedené záměry 
Evropské komise učinit další kroky 
k externalizaci financování výzkumu 
a inovací ze strany Unie, způsob a rozsah 
externalizace by měl být stanoven na 
základě výsledků nezávislého posouzení 
dopadů. Posouzení by mělo zhodnotit 
všechny výhody a nevýhody různých 
forem externalizace (jako jsou JTI, PPP, 
REA) a zohlednit náklady, efektivnost, 
rychlost a kvalitu, stejně jako vklad celé 
řady odborných výzkumných subjektů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Využití otevřených výzev 
s účelovými postupy rychlého řízení by 
mělo být rozšířeno na spolupráci ve 
výzkumu a vývoji v určitých oblastech, 
které jsou pod časovým tlakem, s cílem 
zajistit, aby výsledky výzkumu mohly být 
rychleji využívány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Henri Weber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V souladu s čl. 182 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie rámcový 
program určuje nejvyšší celkovou částku 
a podrobnosti finanční účasti Unie na 
rámcovém programu a odpovídající podíl 
na každé z vymezených činností.

(16) V souladu s čl. 182 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie rámcový 
program určuje nejvyšší celkovou částku 
a podrobnosti finanční účasti Unie na 
rámcovém programu a odpovídající podíl 
na každé z činností vymezených v článku 
180 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V souladu s čl. 182 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie rámcový 
program určuje nejvyšší celkovou částku 
a podrobnosti finanční účasti Unie na 
rámcovém programu a odpovídající podíl 
na každé z vymezených činností.

(16) V souladu s čl. 182 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie rámcový 
program určuje nejvyšší celkovou částku 
a podrobnosti finanční účasti Unie na 
rámcovém programu a odpovídající podíl 
na každé z činností vymezených v článku 
180 Smlouvy.

Or. fr

Odůvodnění

Článek 180 Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí činnosti, které mohou být prováděny 
v rámcovém programu, a článek 182 stanoví nejvyšší celkovou částku a podrobnosti finanční 
účasti Unie na rámcovém programu a odpovídající podíl na každé z vymezených činností.

Pozměňovací návrh 264
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby mohl Evropský parlament 
vykonávat svou funkci politické kontroly a 
zajistila se transparentnost a odpovědnost, 
jak je stanoveno ve Smlouvě, měla by 
Komise řádně a pravidelně informovat 
Evropský parlament o všech příslušných 
aspektech plnění programu, 
včetně přípravy a vypracování pracovních 
programů, provedení a možné potřeby 
upravit rozdělení rozpočtových prostředků 
a vytvoření ukazatelů výkonnosti pro 
sledované cíle a očekávané výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Nemělo by dojít k zakládání žádných 
dalších společných podniků podle článku 
187 Smlouvy o fungování Evropské unie.  
Zřízení partnerství veřejného 
a soukromého sektoru by mělo být 
výjimečné a odůvodněno prokázáním 
toho, že žádný jiný druh finančních 
mechanismů nemůže přinést stejné 
výsledky. Kromě toho by Komise měla 
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provést komplexní zhodnocení a přezkum 
různých druhů existujícího partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
zřízených (včetně společných 
technologických iniciativ, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
evropské hospodářské obnovy z roku 
2009, Evropské průmyslové iniciativy 
v rámci plánu SET a znalostních 
a inovačních společenství v rámci 
Evropského technologického institutu) 
s cílem stanovit nejúčinnější, 
nejotevřenější a nejtransparentnější 
pravidla řízení a působení, která umožní 
co nejširší účast příslušných zúčastněných 
stran, zapojení velkého počtu malých 
a středních podniků, tvorbu a sdílení 
znalostí a náležité zamezení střetu zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může za určitých podmínek 
a v jednotlivých případech vést 
k doplňkovým programům s účastí jen 
některých členských států, k účasti Unie 
v programech prováděných několika 
členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto 
doplňkové programy či opatření by měly 
mít jasnou přidanou hodnotu EU, měly by 
se zakládat na skutečných partnerstvích, 
doplňovat se s jinými činnostmi
prováděnými v rámci programu Horizont 
2020 a měly by se na nich v co největší 
míře podílet členské státy, MSP nebo 
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průmysl, univerzity a organizace působící 
v oblasti výzkumu a technologií.

Or. en

Odůvodnění

Trend sedmého rámcového programu převést část rozpočtu na externí subjekty (outsourcing) 
prostřednictvím vytváření partnerství byl v současném návrhu zdůrazněn. I když má toto 
řešení potenciál zajistit lepší pákový efekt a odpovídá logice lepšího rozčlenění evropského 
výzkumného prostředí, možná nebude v současné době právě realistické spoléhat se příliš na 
tyto struktury (PPP a P2P), do nichž by se mohlo zapojit jen několik málo aktérů, což by 
mohlo vytvořit podmínky k ještě větší polarizaci naší vědecké a technologické základny.

Pozměňovací návrh 267
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může za určitých podmínek vést 
k doplňkovým programům s účastí jen 
některých členských států, k účasti Unie 
v programech prováděných několika 
členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto 
doplňkové programy či opatření by měly 
mít jasnou evropskou přidanou hodnotu, 
zakládat se na skutečných partnerstvích, 
doplňovat se s jinými činnostmi 
prováděnými v rámci programu Horizont 
2020 a být co nejinkluzivnější, pokud jde 
o účast členských států či průmyslu EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Francisco Sosa Wagner



AM\906699CS.doc 39/179 PE492.656v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může za určitých podmínek vést 
k doplňkovým programům s účastí jen 
některých členských států, k účasti Unie 
v programech prováděných několika 
členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto 
doplňkové programy či dohody by měly 
mít jasnou přidanou hodnotu Unie, měly 
by se zakládat na skutečných 
partnerstvích, doplňovat se s jinými 
činnostmi prováděnými v rámci programu 
Horizont 2020 a měly by se na nich v co 
největší míře podílet členské státy 
a zapojené strany z průmyslu Evropské 
unie.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o vymezení případů, v nichž pouze některé členské státy 
mohou mít přístup k doplňkovým programům či dohodám, a stanovuje určité podmínky, jež 
musí být splněny.

Pozměňovací návrh 269
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
společných podniků nebo k jiným 

(19) Provádění programu Horizont 2020 
může za konkrétních a transparentních 
podmínek vést k doplňkovým programům 
s účastí jen některých členských států, 
k účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy nebo k zakládání 
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opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

společných podniků nebo k jiným 
opatřením ve smyslu článků 184, 185 a 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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, by měl upřednostňovat 
odpovědný výzkum a inovace 
prostřednictvím aktivní účasti 
společenských subjektů (výzkumných 
pracovníků, občanů a občanské 
společnosti, tvůrců politik a zástupců 
průmyslu) v procesu výzkumu a inovací, 
zejména tím, že zajistí zavedení 
genderového rozměru, bude podporovat
vzdělávání v oblasti vědy, zaručí 
dodržování etických právních 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 odpovídá zájmům 
a očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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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, 
by měl: podporovat aktivní účast 
a informované zapojování občanů,
občanské společnosti a společenských 
subjektů (výzkumných pracovníků, 
občanů a občanské společnosti, tvůrců 
politik a zástupců průmyslu) do procesu
výzkumu a inovací; zajistit zavedení 
genderového rozměru; podporovat 
špičkové vzdělávání v oblasti vědy; zaručit 
dodržování etických právních předpisů 
a podporovat dodržování nejvyšších 
etických standardů na celém světe; zvýšit 
dostupnost a opětovné využívání výsledků 
veřejně financovaného výzkumu, zejména 
vědeckých publikací a údajů, rozvíjet 
odpovědný výzkum a inovace a rámcové 
programy řízení, které odpovídají zájmům 
a očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a posílit jejich účast při 
stanovování výzkumných priorit
v činnostech programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Francisco Sosa Wagner

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, by měl upřednostňovat 
odpovědný výzkum a inovace 
prostřednictvím aktivního zapojování 
společenských subjektů (výzkumných 
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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.

pracovníků, občanů a občanské 
společnosti, tvůrců politiky a zástupců 
průmyslu) do procesu výzkumu a inovací 
tím, že zajistí zejména zohlednění 
genderového rozměru a 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. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obsahuje lepší znění úvodního ustanovení, posiluje myšlenku účasti 
všech společenských subjektů a poukazuje na to, že musí být zohledněn genderový rozměr.

Pozměňovací návrh 273
Teresa Riera Madurell

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 tím, že 
bude podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
více zpřístupní vědecké znalosti zřízením 
archivu všech vědeckých výsledků, vytvoří 
programy odpovědného výzkumu 
a inovací, které odpovídají zájmům 
a očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020.
Zapojování občanů a občanské 
společnosti by mělo být spojeno se šířením 
informací mezi veřejností s cílem vyvolat 
a udržet veřejnou podporu programu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 274
Ioan Enciu

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 tím, že 
bude podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
odstraní digitální, výzkumné a inovační 
rozdělení a začne řešit digitální 
negramotnost, 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. en

Pozměňovací návrh 275
Catherine Trautmann

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 

(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, zapojí se 
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programy odpovědného výzkumu 
a inovací, které odpovídají zájmům 
a očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020.

do konzultací, vytvoří programy 
odpovědného výzkumu a inovací, které 
odpovídají zájmům a očekáváním občanů 
a občanské společnosti, a usnadní 
a podpoří jejich účast v činnostech 
programu Horizont 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Ioannis A. Tsoukalas

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 tím, že 
bude podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
více zpřístupní vědecké znalosti, vytvoří 
programy odpovědného a etického
výzkumu a inovací, které odpovídají 
zájmům, potřebám a očekáváním občanů a 
občanské společnosti, a usnadní a posílí
jejich účast v činnostech programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Evropské regionální orgány hrají 
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důležitou roli při realizaci Evropského 
výzkumného prostoru a zajišťování 
účinné koordinace finančních nástrojů 
Unie, zejména v posílení vazeb mezi 
programem Horizont 2020 
a strukturálními fondy, přičemž využijí 
rámec strategií inteligentní specializace. 
Regiony mají rovněž zásadní vliv na šíření 
a provádění výsledků programu Horizont 
2020 a v nabízení doplňkových nástrojů 
financování, jako je veřejné zadávání 
zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Christian Ehler

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 potřeb 
v oblasti vědy a technologií, průmyslu, 
politik a společnosti. Mezioborová a 
transoborová povaha společenských výzev 
i potřeba průřezových vazeb a rozhraní 
v rámci programu Horizont 2020 vyžaduje 
vytvoření účelových řídících výborů. Tyto 
výbory by měly být složeny 
z nejuznávanějších zástupců příslušných 
zúčastněných stran z akademického 
prostředí, průmyslu, z oblasti koncových 
uživatelů a občanské společnosti 
s příslušnou odborností, čímž bude 
zajištěna rozmanitost všech dotčených 
odvětví a oblastí výzkumu.Výbory by měly 
zajišťovat vstupy a poradenství pro 
Komisi, které se bude týkat celkové 
strategie v oblasti dané společenské výzvy, 
vypracování jejích pracovních programů 
a oblastí a kritérií pro výzvy k předkládání 
návrhů.
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Or. en

Odůvodnění

Krok směrem k větší průřezovosti oborů, mezioborovosti a transoborovosti (přesunem od 
témat k velkým výzvám) vyžaduje nový mechanismus pro stanovení výzkumných a inovačních 
agend, který by měl zapojit veškeré rozmanité zúčastněné strany z výzkumné, průmyslové a 
společenské oblasti, včetně koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh 279
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 a přístupy zdola 
nahoru, zejména s ohledem na nově 
vznikající oblasti vědy a technologie 
a mezioborový a transoborový výzkum. 
V průběhu programu Horizont 2020 by se 
mělo průběžně využívat externí 
poradenství. Vstup příslušných struktur, 
jako jsou Evropský inovační a 
technologický institut (EIT) a jeho 
znalostní a inovační společenství,
evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
inovační partnerství, bude plně zohledněn 
vzhledem k jejich zásadní úloze v procesu 
určování potřeb výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

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 potřeb 
občanů, společnosti, politiky, vědy 
a technologií, průmyslu. Agendy by měly 
být stanovovány transparentním 
a participativním způsobem v těsné 
spolupráci se všemi příslušnými
zúčastněnými stranami ze všech dotčených 
odvětví, včetně zástupců vědecké obce, 
výzkumných pracovníků, veřejného 
sektoru, organizací občanské společnosti 
a malých a středních podniků. V průběhu 
programu Horizont 2020 by se mělo 
průběžně využívat vyvážené externí 
poradenství, včetně využití příslušných 
struktur, jako jsou evropské technologické 
platformy, iniciativy společného plánování 
a evropská inovační partnerství, které 
zabrání střetu zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Britta Thomsen

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 

(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, a to i na úrovni 
probíhajícího projektu. V průběhu 
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průběžně využívat externí poradenství, 
včetně využití příslušných struktur, jako 
jsou evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
inovační partnerství.

programu Horizont 2020 by se mělo 
průběžně využívat externí poradenství. 
Prováděcí plány příslušných struktur, jako 
jsou evropské technologické platformy, 
iniciativy společného plánování a evropská 
inovační partnerství, budou v procesu 
určování potřeb výzkumu plně 
zohledněny. 

Or. en

Odůvodnění

Technologické platformy jsou pro spojení výzkumných pracovníků a odborníků zastupujících 
hlavní subjekty v různých odvětvích zásadní. Vypracovávají prováděcí plány a podporují 
Evropskou komisi a členské státy při jejich účinném provádění. Vyžadují značné lidské 
a finanční zdroje a jejich důležitou úlohu při podpoře Komise stanovující výzkumnou agendu 
je třeba uznat.

Pozměňovací návrh 282
Vicky Ford

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 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 
a, je-li to možné, využívat příslušné 
struktury, jako jsou evropské 
technologické platformy, iniciativy 
společného plánování a evropská inovační 
partnerství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V rámci priority „společenské 
výzvy“ by měl být uplatňován přístup 
založený na výzvách, v němž jsou základní 
věda, aplikovaný výzkum, přenos znalostí 
a inovace stejně důležitými a vzájemně 
propojenými prvky. Aby byla zajištěna 
odpovídající rovnováha mezi výzkumem, 
vývojem a inovacemi, které jsou založeny 
na konsenzu, a těmi, kde je více rozporů, 
mělo by se alespoň 15 % rozpočtu na 
prioritu „společenské výzvy“ řídit logikou 
postupu zdola nahoru s otevřenými 
výzvami (bez předem stanovených témat 
výzev). Rovněž je potřeba dosáhnout 
správné rovnováhy v rámci priorit 
„společenské výzvy a „vedoucí postavení 
v průmyslu“ mezi menšími a většími 
projekty, přičemž bude brán ohled na 
strukturu odvětví, druh činnosti, 
technologie a výzkumné prostředí při 
současném zajištění přijatelné úrovně 
úspěšnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S cílem zajistit transparentní 
a účinný proces provádění by víceleté 
orientační plány měly být stanoveny na 
začátku plánování pro každý konkrétní cíl 
a průřezové téma a mělo by být usilováno 
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o krátký a transparentní proces tvorby 
ročních pracovních program. Při přípravě 
a vypracovávání plánů a pracovních 
programů by Komise měla včas a náležitě 
zapojit a informovat Evropský parlament 
a Radu. V průběhu programu 
Horizont 2020 by se mělo průběžně 
využívat externí poradenství, včetně 
využití příslušných struktur, jako jsou 
odvětvové poradenské rady, nově zřízené 
řídící výbory, evropské technologické 
platformy, iniciativy společného 
plánování a evropská inovační 
partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) K tomu, aby byla zajištěna vhodná 
rovnováha mezi výzkumem, vývojem 
a inovacemi, které jsou založeny na 
konsenzu, a zlomovějším výzkumem, 
vývojem a inovacemi, by se mělo alespoň 
15 % rozpočtu na prioritu „společenské 
výzvy“ a na specifický cíl „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ v rámci priority „vedoucí 
postavení v průmyslu“ řídit logikou 
založenou na postupu zdola nahoru, 
přímo z oblasti výzkumu, v souladu 
s dohodnutými prioritami. Rovněž je 
potřeba dosáhnout správné rovnováhy 
v rámci priorit „společenské výzvy 
a „vedoucí postavení v průmyslu“ mezi 
menšími a většími projekty, přičemž bude 
brán ohled na strukturu odvětví, druh 
činnosti, technologie a výzkumné 
prostředí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Alyn Smith

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby byla Unie konkurenceschopná 
na celosvětové úrovni, mohla účinně řešit 
velké společenské výzvy a být schopna 
dosáhnout cílů unijní strategie 2020, měla 
by plně využívat svých lidských zdrojů. 
Program Horizont 2020 by měl fungovat 
jako katalyzátor a silný podnět pro 
dokončení Evropského výzkumného 
prostoru prostřednictvím podpory různých 
činností, které lákají talenty v oblasti 
výzkumu a inovací, udržují je, odborně 
vzdělávají a rozvíjejí. Dosažení tohoto cíle 
spolu s posílením přenosu znalostí 
a zvýšením počtu a kvality činností 
v oblasti budování lidského kapitálu 
výzkumných pracovníků, včetně činností 
zaměřených konkrétně na mladé lidi 
a ženy, by mělo být standardním prvkem 
veškerého výzkumu a inovací 
financovaných z prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Průmysl a MSP jsou zásadní pro 
přenos výsledků výzkumu na trhy. 
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Program Horizont 2020 by měl vložit 
investice ze soukromého sektoru do 
výzkumu, vývoje a inovací, aby bylo 
dosaženo cíle zvýšit kombinované veřejné 
a soukromé investice na výzkum a vývoj 
na 3 % HDP, přičemž se předpokládá, že 
soukromý sektor by měl přispět dvěma 
třetinami.

Or. en

Odůvodnění

Závěry Rady z března 2010.

Pozměňovací návrh 288
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Platformy pro dialog mezi 
organizacemi občanské společnosti 
a výzkumnými pracovníky by měly být 
vytvořeny pro každý konkrétní cíl priorit 
„vedoucího postavení v základních 
a průmyslových technologiích“ a prioritu 
„společenské výzvy“ s cílem diskutovat 
o prioritách výzkumu a zajistit zapojení 
společnosti do těchto prioritních oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) S cílem umožnit, aby v průběhu 
provádění programu Horizont 2020 
existovala dostatečná pružnost pro nové 
potřeby a nový vývoj a inventarizaci 
a případnou úpravu interakce 
a průřezovosti mezi různými prioritami 
a v rámci různých priorit, měla by být 
vytvořena možnost přezkoumat, a to na 
základě střednědobého přezkumu 
programu Horizont 2020, částky určené 
na specifické cíle a priority a převést 
prostředky mezi nimi. Pravomoc přijímat 
takové akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie by 
měla být přenesena na Komisi. Je 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, 
včetně konzultací na odborné úrovni. Při 
přípravě a tvorbě aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít určitou rozpočtovou pružnost, aby byl dostatečný prostor na řešení budoucích 
potřeb a vývoje, včetně tzv. průřezových akcí. Nejlepším postupem, jak toho dosáhnout, je akt 
v přenesené pravomoci, který zajistí demokratickou odpovědnost a rychlé rozhodování.

Pozměňovací návrh 290
Marisa Matias

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 

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii tím, že podpoří a provede 
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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.

všechna nezbytná opatření, jejichž cílem 
je zaručit a zlepšit podmínky důstojné 
práce pro vědecké pracovníky 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 k jejich odbornému a 
společenskému uznání v celé Unii. Plná
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, s cílem řešit přetrvávající jev 
odlivu mozků a přeměnit jej na příliv 
mozků.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Program Horizont 2020 by měl 
rozvíjet synergie s jinými politikami Unie 
a členských států, zejména v oblasti 
vzdělávání, s cílem učinit profese 
výzkumného pracovníka a inovátora pro 
talentované mladé Evropany přitažlivou 
možností profesionální dráhy s vysokou 
mírou společenského uznání a přilákat 
největší talenty ze třetích zemí. Za tímto 
účelem by mělo být podporováno 
vzdělávání v oblasti vědy, technologie, 
inženýrství a matematiky (STEM) a měl 
by být řešen rozdíl v zastoupení mužů 
a žen ve vědě a inovacích jako nezbytný 
prostředek pro zajištění toho, aby Unie 
byla schopna získat přístup k potřebnému 
lidskému kapitálu, a dosáhnout tak svých 
cílů v oblasti výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Program Horizont 2020 by měl 
rovněž pomoci přesvědčit evropské 
výzkumné pracovníky, aby zůstali 
v Evropě, přilákat do Evropy výzkumné 
pracovníky z celého světa a učinit Evropu 
přitažlivějším místem pro nejlepší 
výzkumné pracovníky. Na úrovni EU by 
se proto měl zvážit koordinovaný 
a atraktivní daňový systém určený pro 
výzkumné pracovníky.

Or. fr
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Odůvodnění

Koordinovaný a atraktivní daňový systém může pomoci zamezit odlivu mozků z EU.

Pozměňovací návrh 294
Romana Jordan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Program Horizont 2020 zajistí rovné 
příležitosti pro veškerou špičkovou 
evropskou vědu a přispěje k dosažení 
společného evropského výzkumného 
prostoru podporou důvěry a širší 
celoevropské spolupráce ve výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) 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 a elektronický formát.

Or. en

Odůvodnění

Osoby se zdravotním postižením by měly mít stejný přístup k informačním a komunikačním 
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činnostem týkajícím se programu Horizont 2020, včetně komunikace o podpořených 
projektech a výsledcích, tím spíše, že se jedná o finanční prostředky z veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 296
Konrad Szymański

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 
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.

(23) Výzkumné činnosti financované 
v rámci programu Horizont 2020 by měly 
být v souladu s acquis communautaure 
Unie, pokud jde o rovné příležitosti žen 
a mužů. Horizont 2020 by měl věnovat 
pozornost vědecké excelenci a odborné 
způsobilosti vědeckých a výzkumných 
pracovníků obou pohlaví zapojených do 
výzkumu a inovací. Pro zajištění 
efektivního využívání prostředků Unie by 
měla být hlavním kritériem financování 
výzkumu Unie špičková kvalita vědeckého 
projektu a odborná kvalifikace 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Anna Záborská, Jan Březina

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 

(23) Výzkumné činnosti financované
v rámci programu Horizont 2020 by měly 
být v souladu s acquis communautaure 
Unie, pokud jde o rovné příležitosti žen 
a mužů. Horizont 2020 by měl věnovat 
pozornost vědecké excelenci a odborné 
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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.

způsobilosti vědeckých a výzkumných 
pracovníků obou pohlaví zapojených do 
výzkumu a inovací. Pro zajištění 
efektivního využívání prostředků Unie by 
měla být hlavním kritériem financování 
výzkumu Unie špičková kvalita vědeckého 
projektu a odborná kvalifikace 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Patrizia Toia

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 
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.

(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 
označením a odstraněním základních 
příčin genderové nevyváženosti, 
využíváním plného potenciálu jak 
výzkumných pracovnic, tak výzkumných 
pracovníků z hlediska jejich mimořádných 
odborných kvalit a schopností
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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 
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.

(23) U činností připravených v rámci 
programu Horizont 2020 by se měla 
podporovat rovnost 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. Program 
Horizont 2020 by měl dále zajistit, aby byl 
do obsahu činností v oblasti výzkumu 
a inovací ve všech etapách procesu 
začleněn genderový rozměr 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 300
Konrad Szymański

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) U činností připravených v rámci 
programu Horizont 2020 by se mělo 
usilovat o podporu 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 s cílem zvyšovat 



PE492.656v01-00 60/179 AM\906699CS.doc

CS

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.

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

Odůvodnění

Při odkazování na obsah projektů je výraz „genderový rozměr“ nejednoznačný a může být 
spojován také s kontroverzními agendami, které nejsou společně sdíleny.

Pozměňovací návrh 301
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Výzkum a inovace stojí často na 
tom, zda budou vědci, výzkumné instituce, 
podniky a občané moci přistupovat 
k vědeckým informacím, veřejně je sdílet 
a využívat. Aby se podpořilo šíření 
a využívání poznatků, měl by být 
u vědeckých publikací financovaných 
z veřejných prostředků v rámci programu 
Horizont 2020 obecně uplatňován 
udržitelný přístup k těmto publikacím, 
který je již součástí sedmého rámcového 
programu. Kromě toho by měl program 
Horizont 2020 vyzkoušet otevřený přístup 
na internetu k vědeckým údajům 
vytvořeným nebo shromážděným veřejně 
financovaným výzkumem s tím, že by se 
otevřený přístup k takovým údajům měl 
stát do roku 2020 obecným pravidlem. 
Náklady na zveřejnění mohou být 
případně hrazeny z rozpočtu programu 
Horizont 2020. 
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Or. en

Odůvodnění

Vychází ze zprávy Teresy Riery Madurellové, pozměňovací návrh 10.

Pozměňovací návrh 302
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Veškerý výzkum a inovace stojí na 
tom, zda budou vědci, výzkumné instituce, 
podniky a občané moci otevřeně 
přistupovat k vědeckým informacím, 
veřejně je sdílet a využívat. Aby se 
podpořilo šíření a využívání poznatků, měl 
by být u vědeckých publikací 
financovaných z veřejných prostředků 
v rámci programu Horizont 2020 obecně 
uplatňován volný a otevřený přístup 
k těmto publikacím, který je již součástí 
sedmého rámcového programu. Kromě 
toho by měl program Horizont 2020 
vyzkoušet otevřený přístup na internetu 
k již veřejným vědeckým údajům 
vytvořeným nebo shromážděným veřejně 
financovaným výzkumem s tím, že by se 
otevřený přístup k takovým údajům měl 
stát do roku 2020 obecným pravidlem.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby se podpořilo šíření a využívání 
poznatků, měl by být u vědeckých 
publikací financovaných 
z veřejných prostředků v rámci programu 
Horizont 2020 obecně uplatňován volný 
a otevřený přístup k těmto publikacím, 
který je již součástí sedmého rámcového 
programu. Požadavek na otevřený 
přístupu k výzkumným publikacím 
financovaným v rámci programu 
Horizont 2020 zaručuje občanům (včetně 
vědců, inovátorů, pedagogů, státních 
úředníků, podnikatelů) a společnostem, 
zejména MSP, rozsáhlejší šíření poznatků 
a inovací i rychlejší návratnost finančních 
prostředků daňových poplatníků Unie 
investovaných do výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Program Horizont 2020 bude 
podněcovat a podporovat činnosti za 
účelem využití vedoucího postavení 
Evropy v úsilí vyvíjet nové procesy 
a technologie podporující udržitelný 
rozvoj v širokém smyslu a bojující se 
změnou klimatu. Takový horizontální 
přístup, který je plně začleněn do všech 
priorit programu Horizont 2020, pomůže 
Unii dosáhnout prosperity 
v nízkouhlíkovém světě s omezenými 
zdroji a současně budovat z hlediska 
zdrojů efektivní, udržitelné 
a konkurenceschopné hospodářství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 305
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Každý účastník, který obdržel 
finanční prostředky Unie, by měl vynaložit 
co největší úsilí k tomu, aby výsledky, 
které vlastní, využil v dalším výzkumu 
nebo obchodně nebo aby zejména 
prostřednictvím převodu výsledků a 
udělování licencí na výsledky v souladu 
s článkem 41 nařízení (EU) č. xxxx/2012 
[Pravidla pro účast] dosáhl toho, že je pro 
tyto účely využije jiný právní subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Veškerý výzkum a inovace stojí na 
tom, zda budou vědci, výzkumné instituce, 
podniky a občané moci otevřeně 
přistupovat k vědeckým informacím, 
veřejně je sdílet a využívat. Měla by však 
být dodržována práva duševního 
vlastnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Patrizia Toia

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 etické 
zásady. Měla by být zohledňována 
stanoviska Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích. Unie by měla 
rovněž respektovat kulturní rozmanitost 
a etická rozhodnutí členských států, 
k nimž je třeba pro účely financování 
přihlédnout. Výzkumné činnosti by měly 
být prováděny v souladu s článkem 13 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
a měly by respektovat závazek nahradit 
nebo omezit využívání zvířat pro vědecké 
účely nebo zlepšit podmínky, za nichž se 
zvířata při výzkumu využívají. Při 
provádění všech činností by měl být 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Or. it

Odůvodnění

Na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie je vhodnější odkazovat v souvislosti se 
třemi „r“ (replacement, redution a refinement - nahrazením, snížením a zdokonalením); 
kromě toho je znění více v souladu s čl. 19 odst. 10 návrhu nařízení, kterým se stanoví 
pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020. Neexistuje žádný zvláštní důvod pro 
omezení tohoto požadavku na „základní“ zásady.
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Pozměňovací návrh 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

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, pravidelně 
aktualizovaná stanoviska Evropské 
skupiny pro etiku ve vědě a nových 
technologiích (EGE), což s sebou nese, 
jako předpoklad, transparentní způsob 
výběru opírající se o nezávislost 
a vědeckou odbornost členů EGE. Při 
výzkumných činnostech by měl být rovněž 
brán v potaz článek 13 SFEU 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

Odůvodnění

Nezávislost z hlediska vědecké odbornosti by se měla týkat jak poradních, tak rozhodovacích 
orgánů.

Pozměňovací návrh 309
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
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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.

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. Financování výzkumných 
činností pomocí programu Horizont 2020 
by mělo respektovat legislativní 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 310
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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 

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etická a lidská práva. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích 
a také stanovisko Agentury Evropské unie 
pro základní práva a evropského 
inspektora ochrany údajů. Při 
výzkumných činnostech by měl být rovněž 
brán v potaz článek 13 Smlouvy o 
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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.

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. en

Pozměňovací návrh 311
Algirdas Saudargas

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. Výzkumné činnosti by 
měly také respektovat legislativní či 
správní 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Romana Jordan



PE492.656v01-00 68/179 AM\906699CS.doc

CS

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 pomocí prostředků 
zahrnujících strategický rozvoj 
a začlenění a používání inovativních 
metod a technologií bez použití zvířat. Při 
provádění všech činností by měl být 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Or. sl

Pozměňovací návrh 313
Elisabetta Gardini

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 

(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 
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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.

zvířat nahradit. Výzkumné činnosti by 
měly také respektovat legislativní či 
správní 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Anna Záborská, Jan Březina

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. Financování výzkumných 
činností pomocí programu Horizont 2020 
by mělo respektovat zvyklosti, ústavní a 
legislativní předpisy 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Neexistuje žádný právní důvod pro 
použití rozpočtu Unie na výzkum, vývoj 
a pořízení vojenského vybavení a pro 
poskytnutí přímého přístupu k rozpočtu 
Unie Evropské obranné agentuře (EDA) 
a ministerstvům obrany členských států 
a agenturám. Výzkum v oblasti obrany by 
proto měl být z programu Horizont 2020 
výslovně vyloučen a mezi tímto 
programem a EDA by neměla být 
ustavena žádná strukturovaná spolupráce. 
Ze stejných důvodů by měl být z programu 
Horizont 2020 vyloučen i výzkum 
technologie dvojího užití.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) Veškeré výzvy k předkládání návrhů 
v oblasti bezpečnostního výzkumu by měly 
být nejdříve předmětem posouzení ex-ante 
etického a společenského dopadu, jež 
věnuje plnou pozornost možným 
společenským dopadům základní 
výzkumné a vývojové agendy. Všechny 
důležité etické otázky a/nebo společenské 
dopady vyvolané takovým posouzením 
dopadu by pak měly být plně začleněny do 
výzvy k předkládání návrhů, a to jak jako 
nedílná součást výzkumné a vývojové 
agendy, tak prostřednictvím zdrojů 
vyčleněných na výzkum a analýzu, které 
řeší konkrétní problémy. Kromě toho by 
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měl být u každého projektu proveden 
etický přezkum, a to před jeho realizací 
i během ní.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24c) Měla by existovat rovnováha mezi 
výzkumem v oblasti přírodních věd 
a technologií a výzkumem v oblasti jiných 
věd, zejména věd politických, 
společenských a humanitních. Program 
v oblasti bezpečnosti by se měl zaměřit na 
povahu a transformaci konfliktů 
a spolupráci, úlohu státu, mezinárodní 
organizace, nestátní subjekty a subjekty 
občanské společnosti, ale také na 
předcházení konfliktům, budování míru 
a reformu odvětví civilní bezpečnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Konrad Szymański

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 

(25) Pozornost by měla být věnována 
značným rozdílům ve vnitrostátních 
právních předpisech členských států, 
pokud jde o výzkum využívající lidská 
embrya a lidské embryonální kmenové 
buňky.Výzkumná politika Unie by neměla 
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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.

vést k harmonizaci vnitrostátních 
právních předpisů členských států.
Komise by si měla pamatovat své 
prohlášení, pokud jde o sedmý rámcový 
program, že bude pokračovat v současném 
postupu a nebude regulativnímu výboru 
předkládat návrhy projektů zahrnujících 
výzkumné činnosti, při kterých dochází ke 
zničení lidských embryí, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk1. 
Tento závazek by měl být v tomto nařízení 
obsažen, aby byla zajištěna právní 
kontinuita. 
__________________
1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6, 
přiloženého 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 (2007 až 2013) (Úř. 
věst. L 412/1 30.12.2006, s.1).

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby závazek Evropské komise týkající se výzkumu 
kmenových buněk získal právní sílu.

Pozměňovací návrh 319
Elisabetta Gardini

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, 

(25) Existují značné rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, pokud 
jde o výzkum využívající lidská embrya 
a lidské embryonální kmenové buňky. 
Politika Unie by neměla usilovat 
o harmonizaci vnitrostátních právních 
předpisů. V souvislosti se sedmým 
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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.

rámcovým programem Komise uvedla, že 
bude pokračovat v současném postupu 
a nebude regulativnímu výboru 
předkládat návrhy projektů zahrnujících 
výzkumné činnosti, při kterých dochází ke 
zničení lidských embryí, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk1. Je 
žádoucí začlenit tento závazek do tohoto 
nařízení, aby se zajistila právní jistota. 

__________________
1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6, 
přiloženého 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 (2007 až 2013) (Úř. 
věst. L 412/1 30.12.2006, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Anna Záborská, Jan Březina

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 

(25) Pozornost by měla být věnována 
značným rozdílům mezi vnitrostátními 
právními předpisy členských států, pokud 
jde o výzkum využívající lidská embrya a 
lidské embryonální kmenové buňky. 
Výzkumná politika Unie by neměla vést 
k harmonizaci vnitrostátních právních 
předpisů členských států. Komise by si 
měla pamatovat své prohlášení, pokud jde 
o sedmý rámcový program, že bude 
pokračovat v současném postupu a 
nebude regulativnímu výboru předkládat 
návrhy projektů zahrnujících výzkumné 
činnosti, při kterých dochází ke zničení 
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zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

lidských embryí, včetně zadávání zakázek 
v oblasti kmenových buněk1. Tento 
závazek by měl být v tomto nařízení 
obsažen, aby byla zajištěna právní 
kontinuita. 
__________________
1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6, 
přiloženému 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 (2007 až 2013) (Úř. 
věst. L 412/1 30.12.2006, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Fiona Hall, Kent Johansson

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 výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. 
Nicméně je zřejmé, že výzkum kmenových 
buněk má potenciál vést k vývoji léčby 
a terapií pro pacienty, kteří trpí řadou 
chorob a nemocí včetně neléčitelných 
neurodegenerativních onemocnění, jako 
jsou Parkinsonova choroba, nemoc 
motorického neuronu a roztroušená 
skleróza, stejně jako diabetes 1. typu, 
kardiovaskulární choroby, poškození 
jater, poškození míchy a slepota. Stárnutí 
obyvatelstva přinese zvýšení počtu případů 
mnoha z těchto chorob. Aby bylo možno 
lépe pochopit obrovský potenciál 
kmenových buněk, měli by vědci mít 
možnost pokračovat ve výzkumu ve všech 
směrech výzkumu kmenových buněk, 
pokud je to v daném členském státě 
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povoleno. Použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, však
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

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) Evropské komisi záleží 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 cíle léčby, kterých chtějí 
dosáhnout, a podléhá přísnému etickému 
přezkumu. Projekty zahrnující použití 
lidských embryonálních kmenových buněk 
mohou být financovány za předpokladu, 
že byly řádně schváleny dotčenými 
členskými státy.  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. Avšak 
lékařský výzkum všech druhů kmenových 
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buněk je financován v členských státech, 
v nichž je taková činnost povolena.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité přijmout objektivní, tolerantní a nestranný přístup k citlivé otázce výzkumu 
různých druhů kmenových buněk, zejména kmenových buněk z přebytečných embryí.

Pozměňovací návrh 323
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 
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) Kmenové buňky prokázaly svou 
účinnost při různých léčebních postupech, 
především v oblasti regenerativní 
medicíny. Unie by proto měla výzkum 
tímto směrem nadále podporovat.
Evropská komise nicméně uznává, že
výzkum lidských embryonálních 
kmenových buněk vyvolává etické otázky, 
a proto se výslovně vyhýbá podněcování
k používání lidských embryonálních 
kmenových buněk. Použití lidských 
kmenových buněk dospělých jedinců, 
především kmenových buněk získaných 
z pupečníkové krve nebo indukovaných 
pluripotentních kmenových buněk, 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.
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Or. it

Pozměňovací návrh 324
Algirdas Saudargas

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 výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. Použití 
lidských kmenových buněk, ať už se jedná 
o buňky dospělých jedinců nebo o buňky 
embryonální, se v členských státech liší. 
Proto by projekty zahrnující použití 
lidských embryonálních kmenových buněk 
neměly být financovány z rozpočtu 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Vicky Ford

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 

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. 
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
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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.

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 podle právních 
předpisů dotčeného členského státu, 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. en

Pozměňovací návrh 326
Patrizia Toia

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) Použití lidských kmenových buněk 
dospělých jedinců závisí na posouzení 
vědců s ohledem na cíle, kterých chtějí 
dosáhnout, a podléhá přísnému etickému 
přezkumu, který připraví Evropská 
komise. Neměly by být financovány žádné 
činnosti, které jsou zakázány ve všech 
členských státech. Činnost, která je 
zakázána v některém členském státě, by 
neměla být v tomto členském státě 
financována.

.

Or. it
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Odůvodnění

V odvětví s etickými alternativami a právními řešeními, jež se v jednotlivých členských státech 
značně liší, musí být dodržena zásada subsidiarity. V souladu se zásadou soudržnosti EU a na 
základě judikatury, kterou Evropský soudní dvůr stanovil rozsudkem Brüstle, musí být 
finanční prostředky na výzkumné projekty uvedené ve výše zmíněném ustanovení zadrženy. 
Odkaz na Evropskou komisi poskytuje přesnější vysvětlení odstavce 6 jejího prohlášení ze dne 
30. prosince 2006.

Pozměňovací návrh 327
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Evropský soudní dvůr rozhodl v 
případě C- 34/101, že patentování lidských 
embryonálních buněk je v rozporu 
s právem Unie. Výše uvedeným 
rozsudkem Soudního dvora nejsou 
dotčeny vnitrostátní právní předpisy 
upravující tento druh výzkumu ani 
financování takového výzkumu z rozpočtů 
členských států. Tento rozsudek má ovšem 
dopad na právo Unie. Toto nařízení by 
případně mohlo být u Evropského 
soudního dvora zpochybněno, jestliže 
nevyloučí financování výzkumu, jenž 
využívá lidské embryonální kmenové 
buňky. Je proto vhodné vyloučit tento 
druh výzkumu z financování Unií 
a ponechat danou problematiku na 
vnitrostátních rozpočtech pro výzkum.
__________________
1 Věc C-34/10, rozsudek Soudního dvora 
(velkého senátu) ze dne 18. října 2011, 
Oliver Brüstle v. Greenpeace eV, nebyl 
dosud zveřejněn.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Anna Záborská, Jan Březina
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Evropský soudní dvůr rozhodl 
v případě C- 34/101, že patentování 
lidských embryonálních buněk je 
v rozporu s právem Unie. V souladu 
s tímto rozsudkem by výzkum 
embryonálních kmenových buněk měl být 
vyloučen z financování Unií.
__________________
1 Věc C-34/10, rozsudek Soudního dvora 
(velkého senátu) ze dne 18. října 2011, 
Oliver Brüstle v. Greenpeace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Evropský soudní dvůr rozhodl 
v případě C- 34/101, že patentování 
lidských embryonálních buněk je 
v rozporu s právem Unie. V souladu 
s tímto rozsudkem by měl být výzkum 
embryonálních kmenových buněk 
z financování Unií vyloučen.
__________________
1 Věc C-34/10, rozsudek Soudního dvora 
(velkého senátu) ze dne 18. října 2011, 
Oliver Brüstle v. Greenpeace. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Unie by měla podporovat vědce, 
jejichž výzkum je financován z evropského 
rozpočtu, aby si své vynálezy nechali 
patentovat v Evropě. Jelikož lidské 
embryonální kmenové buňky není možné 
patentovat, měl by být tento druh výzkumu 
z financování Unií vyřazen a měl by být 
financován výhradně z vnitrostátních 
rozpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Komise by měla v rámcovém 
programu lépe brát v úvahu výzkum 
buněk získaných z pupečníkové krve 
(schopnost diferenciace, šíření 
a autologního nebo alogenního využívání, 
nedostatečná imunologická reakce ze 
strany pacienta, jenž je příjemcem buněk), 
které se již úspěšně využívají při léčbě 
určitých chorob.

Or. fr

Odůvodnění

Výzkum buněk získaných z pupečníkové krve by měl být „třetí cestou“ výzkumu výslovně 
podporovaného v programu Horizont 2020.
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Pozměňovací návrh 332
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Podle sedmého rámcového 
programu musí každý projekt navrhující 
použití lidských embryonálních 
kmenových buněk úspěšně projít 
vědeckým hodnocením, během kterého je 
nezbytnost použití těchto kmenových 
buněk k dosažení vědeckých cílů 
posuzována nezávislými vědeckými 
odborníky. Tento postup by měl zůstat 
zachován i v programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

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. 
Unie by proto měla přijmout opatření 
a vzít při tom v úvahu:
– zájem vědecké obce o všechny typy 
výzkumu;
– nutnost nalézt rovnováhu mezi různými 
typy výzkumu kmenových buněk, což 
znamená, že žádnému typu nebude dána 
přednost před ostatními;
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– důležitost nezaujatého posouzení 
etických problémů, které každá kategorie 
kmenových buněk vyvolává. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Politika Unie v oblasti výzkumu 
a financování výzkumu Unií by měly 
zajistit, aby si vědci, jejichž výzkum je 
financován z peněz daňových poplatníků 
Unie, nechali také své vynálezy patentovat 
v Unii. Jelikož lidské embryonální 
kmenové buňky nejsou patentovatelné 
(srv. judikaturu ESD C-34/10), tento druh 
výzkumu by měl být z financování Unií 
vyřazen, aby se zajistilo odpovědné 
vynakládání peněž daňových poplatníků. 
Členský stát se však může rozhodnout 
financovat tento výzkum výlučně ze svého 
vnitrostátního rozpočtu a v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Unie by měla podporovat vědce, 
jejichž výzkum je financován z rozpočtu 
Unie, aby si své vynálezy nechali 
patentovat v Evropě. Jelikož lidské 
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embryonální kmenové buňky není možné 
patentovat, měl by být tento druh výzkumu 
z financování Unií vyřazen a měl by být 
financován výhradně z vnitrostátních 
rozpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Politika Unie v oblasti výzkumu 
a financování výzkumu Unií by měly 
zajistit, aby si vědci, jejichž výzkum je 
financován z peněz daňových poplatníků 
Unie, nechali také své vynálezy patentovat 
v Unii. Jelikož lidské embryonální 
kmenové buňky nejsou patentovatelné 
(srv. judikaturu ESD C-34/10), tento druh 
výzkumu by měl být z financování Unií 
vyřazen, aby se zajistilo odpovědné 
vynakládání peněž daňových poplatníků. 
Členský stát se však může rozhodnout 
financovat tento výzkum výlučně ze svého 
vnitrostátního rozpočtu a v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25c) Výzkum alternativních zdrojů 
kmenových buněk bez použití 
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embryonálních kmenových buněk, které 
se ukázaly jako slibnější a méně 
kontroverzní, by měl být rozhodně 
podporován. Taková pobídka rovněž posílí 
konkurenceschopnost Unie v této oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Z vědeckého hlediska byly lidské embryonální kmenové buňky spíše zklamáním a v dnešní 
době představují klesající naději v oblasti léčby. Naproti tomu, vědecký pokrok ve výzkumu 
alternativních kmenových buněk (buněk dospělých jedinců, buněk získaných z pupečníkové 
krve nebo indukovaných pluripotentních buněk), které jsou méně kontroverzní, přinesl lepší 
vyhlídky pro klinické využití nebo již dokonce zaznamenal rozsáhlé klinické výsledky.

Pozměňovací návrh 338
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci. Vhodné spojení s fondy 
politiky soudržnosti a koordinovaná akce 
pomůže snižovat velké rozdíly v oblasti 
výzkumu a inovací v Evropské unii při 
zohlednění specifického charakteru 
regionů uvedených v článcích 174 a 349 
a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. pt
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Odůvodnění

Pro propojení regionálních fondů a fondů politiky soudržnosti s financováním programu 
Horizont 2020 je potřebná odpovídající struktura, aniž by se zapomínalo na specifický 
charakter regionů uvedených v článcích 174 a 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci. Je však nezbytné jasně 
rozlišovat mezi tím, jak jsou finanční 
prostředky přiděleny: finanční prostředky 
na výzkum a inovace v rámci programu 
Horizont 2020 by měly být vždy 
přidělovány na základě kritérií excelence 
ve výzkumu a možnosti  dosáhnout 
v oblasti inovací konkrétní výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci. Program 2020 by měl rovněž 
stavět na úspěchu stávajících iniciativ, 
jako je iniciativa „regiony znalostí“ 
a nástroj „společný výzkum“.

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost a stěžejní 
iniciativy s dalšími programy Unie 
v oblastech, jako je vzdělávání, vesmír, 
životní prostředí, energie, zemědělství 
a rybolov, konkurenceschopnost a MSP, 
vnitřní bezpečnost, kultura a média, 
a s fondy politiky soudržnosti a s politikou 
rozvoje venkova, které mohou konkrétně 
přispět k posílení výzkumných 
a inovačních schopností na vnitrostátní 
a regionální úrovni a k podpoře potenciálu 
dosažení excelence v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 342
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
a vnější bezpečnost, kultura a média, 
a s fondy politiky soudržnosti a s politikou 
rozvoje venkova, které mohou konkrétně 
přispět k posílení výzkumných 
a inovačních schopností na vnitrostátní 
a regionální úrovni v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje již žádný čistě vnitřní rozměr bezpečnosti, protože mnohé dnešní hrozby jsou 
globálního charakteru (např. počítačová trestná činnost, terorismus). Unie na to 
odpovídajícím způsobem reagovala a spojila funkci vedoucího ESVČ s funkcí místopředsedy 
Komise. Program Horizont by měl rovněž respektovat tuto potřebu.

Pozměňovací návrh 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Pokud má být v plné míře dosaženo 
cílů strategie Evropa 2020, je důležité, aby 
unijní politika soudržnosti přispěla 
k rozšíření dovednostní základny 
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a schopnosti inovace na místní úrovni 
a k vytvoření nástrojů a dohod 
o spolupráci s cílem podpořit spolupráci 
mezi regiony v rámci EU. Tyto nástroje 
a taková spolupráce jsou nezbytné pro 
provádění a úspěch programu excelence 
Horizont 2020 na místní, regionální 
a evropské úrovni. Kromě toho by měly 
být operační programy a výzkum, inovace 
a strategie pro inteligentní specializaci 
zaměřeny na užší propojení programu 
Horizont 2020 a strukturálních fondů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 344
Alyn Smith

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Za účelem posílení a zlepšení vazeb 
mezi výzkumem a inovacemi podpoří 
program Horizont 2020 přenos znalostí 
a technologií, přičemž bude klást zvláštní 
důraz na vztah mezi výzkumem 
prováděným ve veřejném sektoru 
a výrobními strukturami Unie, a to ve 
všech jejích regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Program Horizont 2020 by se měl 
zaměřit na šíření a podporu špičkového 
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výzkumu ve všech evropských regionech 
jako předpokladu pro geograficky 
vyvážený růst a inovační strategii Unie 
a na podporu mobility výzkumných 
pracovníků jako prostředku předcházení 
různým formám odlivu mozků mezi 
členskými státy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Pro využití synergie mezi politikami 
by měly být jak v programu Horizont, tak 
v politice soudržnosti zavedeny nástroje 
pro dosažení excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Alyn Smith

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Evropské místní a regionální orgány 
hrají důležitou roli při realizaci 
Evropského výzkumného prostoru 
a zajišťování účinné koordinace 
finančních nástrojů Unie, zejména 
v posílení vazeb mezi programem 
Horizont 2020 a strukturálními fondy, 
přičemž využijí regionální inovační 
strategie založené na inteligentní 
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specializaci. Regiony rovněž mají zásadní 
vliv na šíření a provádění výsledků 
programu Horizont 2020 a v nabízení 
doplňkového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Christian Ehler, Paul Rübig

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 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“). Ačkoli 
tvoří více než 95 % všech podniků v Unii, 
existují mezi MSP velké rozdíly a různé 
druhy MSP vyžadují odlišný přístup. 
Program Horizont 2020 by měl proto 
stanovit soubor různých nástrojů na 
podporu výzkumných a inovačních 
činností a kapacit MSP, jako je přímé 
financování, lepší zapojení do společných 
projektů, snazší přístup k financím, 
zvyšování kvalifikace a odborné přípravy, 
mobilita lidských zdrojů a Eurostars. 
Horizont 2020 by měl rovněž podpořit 
malé středně kapitalizované společnosti 
(firmy řízené podnikatelem s počtem 
zaměstnanců do 1000), z nichž mnohé 
mají vysoký potenciál růstu.

Or. en

Odůvodnění

Definice MSP je velmi široká. Různé druhy MSP vyžadují odlišný přístup. Program 2020 by 
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měl poskytnout soubor různých nástrojů, které by bylo možné použít a zaměřit na různé 
podskupiny MSP, v závislosti např. na jejich velikosti, fázi růstu, odvětví a intenzitě výzkumu 
a inovací.

Pozměňovací návrh 349
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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 
20031. Měly by se tak podpořit cíle 
iniciativy na podporu udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků („Small Business Act“)16.

(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. K tomuto účelu by měl být 
vypracován soubor nástrojů určených k 
podpoře výzkumu a inovace v různých 
fázích inovačního cyklu s ohledem na 
různé velikosti a druhy MSP. Program 
Horizont 2020 by měl v rámci svého 
provádění přidělit nejméně 20 % rozpočtu 
MSP. Nejméně 10 % rozpočtu programu 
Horizont 2020 bude vydáno 
prostřednictvím nástroje pro MSP, který 
by měl být řízen a prováděn formou 
jednotné specializované administrativní 
struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

                                               
1 Úř. věst. L 124, 30.5.2003, s. 36.
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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 zásadní zdroj 
inovací, růstu a 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“).

Or. fr

Pozměňovací návrh 351
Catherine Trautmann

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“)16.

(27) MSP představují zásadní 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“).

Or. fr

Pozměňovací návrh 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

(27a) Vysoké školy hrají zásadní úlohu 
v rámci vědecké a technologické základny 
Unie jako základní instituce excelence, 
jak v oblasti vzdělávání, tak ve výzkumu.
Výzkumné a technologické organizace 
sdružují různé aktéry v celém inovačním 
řetězci, od základního po technologický 
výzkum, od vývoje výrobků a postupů po 
vytváření prototypů a demonstrace, a až 
po realizaci v plném rozsahu ve veřejném 
a soukromém sektoru.
Průmysl a MSP jsou zásadní pro přenos 
výsledků výzkumu na trhy. Program 
Horizont 2020 by měl vložit investice ze 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a 
inovací, aby bylo dosaženo cíle zvýšit 
kombinované veřejné a soukromé 
investice na výzkum a vývoj na 3 % HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V rámci vědecké a technologické 
základny Unie hrají zásadní úlohu vysoké 
školy jakožto základní instituce excelence, 
a to jak ve vzdělávání, tak ve výzkumu. 
Výzkumné a technologické organizace 
zaujímají v rámci inovačních ekosystémů 
uzlové pozice a sdružují klíčové aktéry v 
celém inovačním řetězci, od základního po 
technologický výzkum, od vývoje výrobků 
a postupů po vytváření prototypů a 
demonstrace, až po realizaci v plném 
rozsahu ve veřejném a soukromém 
sektoru. Průmysl a MSP jsou zásadní pro 
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přenos výsledků výzkumu na trhy. 
Program Horizont 2020 by měl vložit 
investice ze soukromého sektoru do 
výzkumu, vývoje a inovací, aby bylo 
dosaženo cíle zvýšit kombinované veřejné 
a soukromé investice na výzkum a vývoj 
na 3 % HDP (z nichž by měl soukromý 
sektor přispět 2/3.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Aby byl dopad programu Horizont 
2020 co největší, bylo by vhodné zvážit 
víceoborový, mezioborový a transoborový 
přístup, které jsou nezbytnými prvky 
výrazného vědeckého pokroku. Průlom ve 
vědě se často odehrává na hranicích nebo 
průsečíku oborů a znalostí. Také složitost 
problémů a výzev, jimž Evropa čelí, 
vyžaduje řešení, která bude možné 
zvládnout pouze díky několika navzájem 
spolupracujícím oborům a společenským 
aktérům.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)



PE492.656v01-00 96/179 AM\906699CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Aby byl dopad programu Horizont 
2020 co největší, bylo by vhodné zvážit 
víceoborový, mezioborový a transoborový 
přístup, které jsou nezbytnými prvky 
výrazného vědeckého pokroku. Průlom ve 
vědě se často odehrává na hranicích nebo 
průsečíku oborů a znalostí. Také složitost 
problémů a výzev, jimž Evropa čelí, 
vyžaduje řešení, která bude možné 
zvládnout pouze díky několika navzájem 
spolupracujícím oborům a společenským 
aktérům.

Or. en

Odůvodnění

Víceoborovost, mezioborovost a transoborovost jsou zásadní pro další pokrok ve vědě a 
inovacích. Složité současné problémy nelze často řešit jen jedním vědeckým oborem nebo 
samotnými výzkumnými pracovníky. Je tedy zpravidla zapotřebí nalézt mezi obory a 
společenskými aktéry společné cíle nebo společné kognitivní struktury, aby bylo možné nalézt 
či vypracovat co nejlepší řešení. Z toho důvodu by měl program Horizont 2020 víceoborovost 
a mezioborovost nejen předpokládat, ale také podporovat.

Pozměňovací návrh 356
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Vysoké školy a organizace 
provozující výzkum mají zásadní úlohu 
v rámci vědecké a technologické základny 
Unie jako základní instituce excelence, 
jak v oblasti vzdělávání, tak ve výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha vnitrostátních systémech mají organizace provozující výzkum stěžejní úlohu ve 
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výzkumu na vysoké úrovni.

Pozměňovací návrh 357
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Vysoké školy a organizace 
provozující výzkum mají zásadní úlohu 
v rámci vědecké a technologické základny 
Unie jako základní instituce excelence, 
jak v oblasti vzdělávání, tak ve výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V rámci vědecké a technologické 
základny Unie mají zásadní úlohu vysoké 
školy jakožto základní instituce excelence,
a to jak ve vzdělávání, tak ve výzkumu, a 
to díky jejich významné úloze při 
propojování provádění v oblasti 
evropského vyššího vzdělávání a v 
evropské výzkumné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Luigi Berlinguer

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

(27b) Aby byl dopad programu Horizont 
2020 co největší, bylo by vhodné zvážit jak 
základní vědu, tak víceoborový a 
mezioborový přístup, které jsou 
nezbytnými prvky výrazného vědeckého 
pokroku. Průlom ve vědě se často 
odehrává na hranicích nebo průsečíku 
oborů. Také složitost problémů a výzev, 
jimž Evropa čelí, vyžaduje řešení, která 
bude možné zvládnout pouze díky 
několika navzájem spolupracujícím 
oborům.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace; 
koordinace a monitorování vykonávané 
jako součásti programu Horizont 2020 by 
měly zaručit optimální využití zdrojů a 
vyloučit zbytečné zdvojování výdajů bez 
ohledu na to, o jaké zdroje financování se 
jedná.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je poukázat na to, že jakákoli součinnost je kladná, je-li uplatněna vynikající 
spolupráce a příslušné monitorování, aby nedošlo ke zbytečnému zdvojování.
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Pozměňovací návrh 361
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
jakož i s oboustranně výhodnými a 
dostupnými mezinárodními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož program Horizont 2020 bude otevřen organizacím třetích zemí, musíme se ujistit, že 
výzkumné programy třetích zemí jsou otevřeny organizacím EU také v praxi, a nikoli jen 
teoreticky.

Pozměňovací návrh 362
Alyn Smith

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, s 
mezinárodními, vnitrostátními a 
regionálními programy, které podporují 
výzkum a inovace.

Or. en



PE492.656v01-00 100/179 AM\906699CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 363
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo 
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve formě 
společných technologických iniciativ 
vytvořená podle 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 (2007 až 2013) mohou 
pokračovat s využitím struktur vhodněji 
uzpůsobených pro daný účel.

(29) Většího dopadu by mohlo být 
dosaženo také spojením programu 
Horizont 2020 s finančními prostředky 
soukromého sektoru v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
v klíčových oblastech, kde by výzkum a 
inovace mohly přispět k širším evropským 
cílům v oblasti konkurenceschopnosti, 
uvolnit soukromé fondy a napomoci 
k řešení společenských výzev. Tato 
partnerství by měla být založena na 
skutečném partnerství včetně partnerství 
ve smyslu závazků a příspěvků ze 
soukromého sektoru, měla by vymezit 
konkrétní cíle, kterých má být dosaženo a 
za které budou partnerství odpovědná, být 
v souladu s ostatními částmi programu 
Horizont 2020, pokud jde o pravidla 
ochrany duševního vlastnictví, práva 
přístupu, transparentnost a otevřenost 
vůči zainteresovaným novým zájemcům a 
malým aktérům, podpořit účast celého 
řetězce hodnot, podnítit dodatečné 
soukromé investice na výzkum a vývoj a 
být v souladu se strategickým programem 
Unie pro výzkum, vývoj a inovace.
Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru ve formě společných 
technologických iniciativ vytvořená podle 
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 (2007 
až 2013) mohou pokračovat s využitím 
struktur vhodněji uzpůsobených pro daný 
účel a s ohledem na výše zmíněné zásady.
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Or. en

Odůvodnění

Přestože partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) včetně společných 
technologických iniciativ může vylepšit konkurenceschopnost průmyslu EU a uvolnit 
soukromé fondy, měly by splnit určité minimální podmínky týkající se spojení veřejných 
finančních prostředků a soukromých partnerů, použitelnosti běžných pravidel ochrany 
duševního vlastnictví, přístupových práv a otevřené účasti nových zájemců a malých aktérů, 
transparentnosti výzev, jejich komplementarity s tradičními nadnárodními projekty 
založenými na spolupráci a jejich souladu se strategickým programem EU pro výzkum a 
vývoj. 

Pozměňovací návrh 364
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo 
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve formě 
společných technologických iniciativ 
vytvořená podle 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 (2007 až 2013) mohou 
pokračovat s využitím struktur vhodněji 
uzpůsobených pro daný účel.

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo 
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Stávající 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru ve formě společných 
technologických iniciativ vytvořená podle 
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 (2007 
až 2013) mohou pokračovat s využitím 
struktur vhodněji uzpůsobených pro daný 
účel. Mělo by být upraveno zvláště jejich 
řízení a fungování, aby bylo zajištěno 
otevřené, transparentní, efektivní a 
účinné fungování a aby byla široké škále 
zainteresovaných subjektů činných v 
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jejich konkrétních oblastech dána 
příležitost k účasti. Kromě toho by měla 
Komise zhodnotit možnost zahrnout do 
společných technologických iniciativ a 
dalších zřízených partnerství veřejného a 
soukromého sektoru aspekt vzdělání 
jakožto zásadní prvek znalostního 
trojúhelníku.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve formě 
společných technologických iniciativ 
vytvořená podle 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 (2007 až 2013) mohou 
pokračovat s využitím struktur vhodněji 
uzpůsobených pro daný účel.

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo 
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve formě 
společných technologických iniciativ 
vytvořená podle 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 (2007 až 2013) mohou 
pokračovat s využitím struktur vhodněji 
uzpůsobených pro daný účel. Komise by 
měla zajistit jednotný zdroj financování s 
výjimkou případu, kdy existuje jasná 
dohoda mezi Komisí a členskými státy o 
zajištění dostatečného rozpočtu pro 
společné financování konkrétní iniciativy.

Or. en
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Odůvodnění

Institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou spojena s vysokou 
mírou administrativních režijních nákladů a vyžadují dlouhou dobu na přípravu. Nová 
partnerství veřejného a soukromého sektoru odpovídající vytyčeným kritériím by měla být 
založena na modelu financování s jednotným zdrojem financování (Komise Evropské unie). 
Jednotný zdroj financování v programu Horizont 2020 (Komise Evropské unie) je 
upřednostňovaným řešením s ohledem na zjednodušení provádění projektů a zajištění rovných 
příležitostí pro účast v různých účastnických zemích. 

Pozměňovací návrh 366
Christian Ehler

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,
vzájemném prospěchu a případně 
reciprocitě. 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.
Komise by měla stanovit strategii 
založenou na politikách a potřebách Unie 
za účelem zacílenější mezinárodní 
spolupráce ve vědě, technologiích a 
inovacích, jež by byla upřednostňována s 
tím, že se určí klíčové třetí země a vědní a 
technologické oblasti, na které je třeba 
zaměřit úsilí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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. V mezinárodní spolupráci by 
měly být vzaty v úvahu schopnosti a 
možná úloha, kterou mohou hrát 
nejvzdálenější regiony a zámořské země a 
území v regionech, v nichž se nacházejí.

Or. fr

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony a zámořské země a území existují po celém světě a mohou tedy 
fungovat jako kontaktní místa Evropské unie, zvláště v oblasti mezinárodní spolupráce.

Pozměňovací návrh 368
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat spolupráci se třetími zeměmi 

(30) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat spolupráci se třetími zeměmi 
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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.

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. Zajištění toho, aby financování 
uplatněné v rámci programu Horizont 
2020 neodporovalo základním hodnotám 
Unie, a podporou soudržnosti se 
zahraniční a rozvojovou politikou Unie, 
by měla být stanovena zvláštní pravidla 
uplatnitelná na třetí země, u nichž existuje 
důvodné podezření z porušování lidských 
práv, zapojení do ozbrojených konfliktů či 
územních sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Marisa Matias

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 

(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 
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programy a přispíváním k plnění 
mezinárodních závazků Unie, například 
pokud jde o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí.

programy a přispíváním k plnění 
mezinárodních závazků Unie, například 
pokud jde o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí. Spolupráce s třetími zeměmi 
v oblasti výzkumu, jenž má dvojí možné 
využití, by však neměla být rozvíjena 
s jakoukoli zemí, která nerespektuje lidská 
práva, rezoluce OSN a mezinárodní 
právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Vicky Ford

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 v oblasti
spolupracujících mezinárodních 
výzkumných sítí, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Judith A. Merkies
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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 summitu RIO+20.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Měla by být zvážena podpora účasti 
výzkumných skupin na různých 
projektech, aby tak byla posílena kvalita 
výzkumu a inovací a zvýšena možnost 
mezinárodní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno v souladu s pravidly státní 
podpory, aby se zajistila efektivita 
veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, 
jako je vytlačení soukromého financování, 
vytváření neefektivních tržních struktur 
nebo zachování neefektivních podniků.

(31) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno v souladu s pravidly státní 
podpory, aby se zajistila efektivita 
veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, 
jako je vytlačení soukromého financování 
nebo vytváření neefektivních tržních 
struktur.

Or. fr

Pozměňovací návrh 374
Sari Essayah

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 

(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 
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třeba zlepšit rovnováhu mezi rizikem a 
důvěrou.

třeba zlepšit rovnováhu mezi rizikem a 
důvěrou. Toto zjednodušení administrativy 
a financování by mělo být dokončeno před 
začátkem programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 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 průmyslového potenciálu 
politik v oblasti inovací, výzkumu a 
technologického rozvoje. Toto nařízení 
finančně nepřispívá na administrativní 
výdaje Komise spojené s prováděním 
tohoto programu ani na tvorbu či provoz 
velkých evropských projektů v oblasti 
infrastruktury, jako je Galileo, GMES 
nebo ITER. 

Or. en

Odůvodnění

Sedmý rámcový program byl příliš často „zneužit“ na financování mezer ve financování 
velkých evropských projektů jako Galileo, GMES nebo ITER. Přestože EP tyto projekty a 
jejich financování podporuje, mělo by být zcela jasné, že by Horizont 2020 neměl poskytovat 
finanční prostředky v případě překročení nákladů, ať už při zavádění těchto projektů nebo při 
jejich provozu.

Pozměňovací návrh 376
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Článek 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, 
hospodářského a průmyslového potenciálu 
politik v oblasti inovací, výzkumu a 
technologického rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „výzkumnými a inovačními činnostmi“ 
celé spektrum činností v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací a 
inovací, včetně podpory spolupráce 
s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, šíření a optimalizace 
výsledků a podněcování odborné přípravy 
a mobility výzkumných pracovníků v Unii;

(a) „výzkumnými a inovačními činnostmi“ 
celé spektrum činností v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací a 
inovací, včetně podpory spolupráce 
s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, otevřeného přístupu, šíření 
a optimalizace výsledků a podněcování 
odborné přípravy a mobility výzkumných 
pracovníků v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Článek 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru“ partnerství, v jehož rámci se
partneři ze soukromého sektoru, Unie a ve 
vhodných případech i další partneři 
zaváží, že budou společně podporovat
přípravu a provádění výzkumného a 
inovačního programu nebo činností;

(d) „partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru“ partnerství mezi partnery ze soukromého 
sektoru a partnery z veřejného sektoru, jako jsou 
univerzity, výzkumné organizace a další 
organizace z veřejného sektoru, které jsou 
společně podporovány Unií a jejími partnery s 
cílem podporovat přípravu a provádění 
výzkumného a inovačního programu nebo 
činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) „partnerstvím v rámci veřejného 
sektoru“ partnerství, v jehož rámci se 
veřejnoprávní subjekty či subjekty 
pověřené výkonem veřejné služby na 
regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní 
úrovni spolu s Unií zaváží, že budou 
společně podporovat přípravu a provádění 
výzkumného a inovačního programu nebo 
činností.

(e) „partnerstvím v rámci veřejného 
sektoru“ partnerství, v jehož rámci se 
veřejnoprávní subjekty či subjekty 
pověřené výkonem veřejné služby na 
místní, regionální, vnitrostátní nebo 
mezinárodní úrovni spolu s Unií zaváží, že 
budou společně podporovat přípravu a 
provádění výzkumného a inovačního 
programu nebo činností.

Or. ro

Pozměňovací návrh 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

(ea) „výzkumnými infrastrukturami“ 
zařízení, zdroje, organizační systémy a 
služby, které ve svých oblastech využívají 
výzkumné obce k provádění výzkumu a 
inovací. Je-li třeba, mohou být využity 
mimo výzkum, např. ke vzdělávání nebo k 
veřejným službám. Infrastruktury 
zahrnují: základní vědecké vybavení 
(nebo sady nástrojů); zdroje založené na 
znalostech jako sbírky, archivy či vědecké 
údaje; e-infrastruktury jako data, 
výpočetní nebo softwarové systémy, 
komunikační sítě a systémy na podporu 
otevřenosti a důvěry v digitální systémy; 
jakoukoli další infrastrukturu 
jedinečného rázu, která je zásadní pro 
dosažení excelence ve výzkumu a 
inovacích;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo společného vymezení pojetí infrastruktury, do legislativního dokumentu je 
třeba zahrnout již používané pojetí, které rozšiřuje tradiční interpretaci spojenou s budovami 
a fyzickou investicí.

Pozměňovací návrh 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) „inteligentní specializací“ koncepce 
rozvoje politiky Evropské unie v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací; cílem 
inteligentní specializace je podporovat 
účinné a účelné vynakládání veřejných 
investic při využití součinnosti zemí 
a regionů, která posílí jejich inovační 
schopnosti; strategie inteligentní 
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specializace je tvořena víceletým 
strategickým programem, jehož cílem je 
rozvinout funkční vnitrostátní nebo 
regionální systém výzkumu v oblasti 
inovací;

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní specializace je cvičení, kterým musí regiony projít, aby rozpoznaly své vlastní 
možnosti a naplánovaly svůj budoucí regionální strategický program. Je to požadavek zdola 
nahoru, který umožňuje přesun finančních prostředků ze strukturálních fondů do programu 
inovace a Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 382
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 4

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 
dlouhodobé udržitelnosti hospodářského 
vývoje a odolnosti, sociálního začlenění a 
průmyslové konkurenceschopnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Návrh nařízení
Článek 4

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, přenosu 
výsledků výzkumu do všech úrovní 
vzdělávání, vytvoření nových pracovních 
příležitostí a zajištění dlouhodobého 
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti 
Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Vzdělání je velmi důležitou stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020. Je zásadním nástrojem 
posílení Evropy. Měl by zahrnovat přesuny poznatků z vědy do vzdělávacích programů.

Pozměňovací návrh 384
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 4

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
špičkového výzkumu a inovací, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití investic, vytvoření nových 
pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy. Měl by být 
zacílen na činnosti, při nichž zásah na 
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úrovni Unie přináší přidanou hodnotu, 
která přesahuje zásah na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. 

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Článek 4

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 
špičkového výzkumu a inovací, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy, jakož i k 
řešení  společenských výzev Unie.

Or. en

Odůvodnění

Excelence je nejdůlezitějším zastřešujícím kritériem financování rámcového programu a měla 
by být zmíněna v cílech programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 386
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 hraje zásadní Program Horizont 2020 hraje zásadní 
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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.

úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
špičkového výzkumu a inovací, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Excelence je nejdůlezitějším zastřešujícím kritériem financování rámcového programu a měla 
by být zmíněna v cílech programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 4

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

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Článek 4

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

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 4

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

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Článek 4

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 veřejných a soukromých investic, 
vytvoření nových pracovních příležitostí a 
zajištění dlouhodobého udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti Evropy a 
celosvětového vedoucího postavení v 
oblasti vědy.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 4

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 veřejných a soukromých investic, 
vytvoření nových pracovních příležitostí, 
zajištění dlouhodobého udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti Evropy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 392
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 probíhá ve 
spolupráci s členskými státy s cílem 
zajistit, aby se politiky komplementarita 
politik výzkumu a inovací prováděné v 
členských státech a místními orgány 
doplňovaly, a aby přinesly evropskou 
přidanou hodnotu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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“). Nástroje pro propojení 
mezivýzkumu a inovací a strukturálních 
fondů by se měly využívat prostřednictvím 
programů „Regiony znalostí“ a 
„inteligentní specializace“. Oba nástroje 
by měly být zřízeny v rámci EVP, aby byly 
vytvořeny objektivní ukazatele „dosažení 
excelence“.

Or. en
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Odůvodnění

„Regiony znalostí“ a„inteligentní specializace“ mohou být důležitými nástroji synergií mezi 
strukturálními fondy a programem Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 394
Ioannis A. Tsoukalas

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 společnosti a hospodářství 
založeného na znalostech a inovacích v 
celé Unii prostřednictvím získání 
dostatečného dalšího financování 
výzkumu, vývoje a inovací a tedy 
přispěním k dosažení cíle financování 
výzkumu a inovací v celé Unii do roku 
2020 ve výši 3 % DPH. 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 395
Vicky Ford

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 

1. Program Horizont 2020 přispěje 
k vybudování hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích v celé Unii 
prostřednictvím získání dostatečného 
dalšího financování výzkumu, vývoje a 
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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.

inovací. Tímto způsobem podpoří 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“) prostřednictvím konkrétních 
příkladných opatření podporujících 
evropský výzkum a inovace. Příslušné 
ukazatele výkonnosti jsou uvedeny 
v úvodu k příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Gunnar Hökmark

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 předního světového 
hospodářství založeného na znalostech a 
inovacích v celé Unii prostřednictvím 
získání dostatečného dalšího financování 
hraničního a špičkového výzkumu, vývoje 
a inovací. Tímto způsobem podpoří 
vytvoření globálně konkurenceschopných 
center excelence a 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 397
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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 398
Silvia-Adriana Ţicău

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 společnosti založené 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 399
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vedoucí postavení v průmyslu; (b) vedoucí postavení v průmyslu a 
službách; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) poznání, vědu a technologii; vědu o 
živé přírodě, zdraví, Zemi, životní 
prostředí, přírodní zdroje a zajišťování 
potravin;

Or. en

Odůvodnění

Rozdíl mezi technologiemi, technickými vědami, výzkumem o lidských a sociálních potřebách.

Pozměňovací návrh 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) sociální, hospodářské a humanitní 
vědy. Demografické výzvy, vzdělání, 
územní otázky, řízení, kulturu, digitální 
obsahy, humanitní vědy, kulturní dědictví 
a nedefinovatelné oblasti znalostí.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba chápat důležitost nedefinovatelných znalostních oblastí jako přizpůsobení se 
globálním změnám.

Pozměňovací návrh 402
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
obraz vědeckých pracovníků/pracovnic 
coby vzoru. V rámci osvětových kampaní 
by měl tento program  poskytovat kromě 
informací ohledně nároků vzniklých z 
důvodu mateřství také informace 
o požadavcích, které musí výzkumný 
pracovník splňovat, a o příležitostech, jež 
výzkum nabízí;

Or. it

Pozměňovací návrh 403
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento program finančně nepřispívá na 
administrativní výdaje ani tvorbu či řízení 
velkých evropských projektů v oblasti 
infrastruktury, jako je Galileo, GMES 
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nebo ITER.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci priorit a hlavních rysů 
uvedených v odstavci 2 lze zohlednit nové 
a nepředvídané potřeby, které vyvstanou 
během doby provádění programu 
Horizont 2020. Může jít například o 
reakce na nově vznikající příležitosti, krize 
a hrozby, na potřeby týkající se rozvoje 
nových politik Unie a na pilotní provádění 
akcí, s jejichž podporou se počítá v rámci 
budoucích programů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5а. Program Horizont 2020 přispěje k 
přitažlivosti profesní dráhy výzkumných 
pracovníků v celé Evropě a zmírní dopad 
odlivu mozků. V důsledku toho bude 
prováděn tak, aby se podpořilo vytvoření 
jednotného trhu pro výzkumné 
pracovníky, zejména přijetím vhodných 
mechanismů ke snížení rozdílů v 
odměňování výzkumných pracovníků v 
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rámci tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Oreste Rossi

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 87 740 milionů EUR, 
přičemž nanejvýš 98,8 % z této částky se 
přidělí na činnosti podle hlavy XIX 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 407
Christian Ehler

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 32,3 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Vicky Ford

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 31,8 % celkového 
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rozpočtu (před ITER);

Or. en

Odůvodnění

Podíl rozpočtu, který je přidělený na vynikající vědu, nebere v úvahu můj návrh zahrnout 
závazek ITERu do rozšířeného celkového rozpočtu H2020.

Pozměňovací návrh 409
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 27,1 % z celkových 
finančních prostředků;

Or. it

Pozměňovací návrh 410
Jean-Pierre Audy

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: 
[30 280 000 000 EUR];

Or. fr

Odůvodnění

Výzkum a inovace jsou klíčovými faktory úspěchu průmyslových politik a zvýšení 
konkurenceschopnosti průmyslových společností. Je logické zvýšit finanční prostředky 
vyčleněné na průmysl o 10 miliard EUR tím, že se odpovídajícím způsobem sníží rozpočet na 
„společenské výzvy“.
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Pozměňovací návrh 411
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 28,8 % z 
celkových finančních prostředků;

Or. it

Pozměňovací návrh 412
Christian Ehler

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, 26 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Vicky Ford

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, 23,3 % z 
celkového rozpočtu (před ITER);

Or. en

Odůvodnění

Podíl rozpočtu, který je přidělený na vynikající vědu, nebere v úvahu můj návrh zahrnout 
závazek ITERu do rozšířeného celkového rozpočtu H2020.
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Pozměňovací návrh 414
Jean-Pierre Audy

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 [EUR 25 888 000 
000].

Or. fr

Odůvodnění

Tato částka by měla být rozdělena lépe, přičemž 10 miliard EUR by mělo být přidáno na 
„vedoucí postavení v průmyslu“ na úkor „společenských výzev“. Zbylých 25 888 000 000 
EUR na společenské výzvy (zdraví, dobré životní podmínky, udržitelné zemědělství, 
zajišťování potravin, biohospodářství, mořský a námořní výzkum, čistá energie, inteligentní, 
ekologická a integrovaná doprava, oblast klimatu a inkluzivní, inovativní a bezpečné 
společnosti) se zdá být dostatečných.

Pozměňovací návrh 415
Vicky Ford

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 41,3 % z celkového 
rozpočtu (před ITER);

Or. en

Odůvodnění

Podíl rozpočtu, který je přidělený na vynikající vědu, nebere v úvahu můj návrh zahrnout 
závazek ITERu do rozšířeného celkového rozpočtu H2020.

Pozměňovací návrh 416
Oreste Rossi
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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 39 % z celkových 
finančních prostředků;

Or. it

Pozměňovací návrh 417
Christian Ehler

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 36,4 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

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 na finanční 
příspěvek Unie z programu Horizont 2020 
na nejaderné přímé výzkumné akce 
Společného výzkumného střediska činí 
2,52 %1 celkového rozpočtu programu 
Horizont 2020 s ohledem na to, že 
rozpočet Společného výzkumného 
střediska do značné míry vychází z fixních 
nákladů (zaměstnanci a infrastruktura).

1 Tento procentuální podíl je ve větší míře 
založen na finančních přídělech 
navržených Komisí pro program Horizont 
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2020. 

Or. en

Odůvodnění

Společné výzkumné středisko zajišťuje vědeckou podporu přednostním politikám EU, které 
jsou zásadní pro usnadnění adekvátních politických rozhodnutí v klíčových 
odvětvích/oblastech (makroekonomie, finanční nařízení, změna životní prostředí a změna 
klimatu, zdraví, zemědělství a zajišťování potravin, energetika a doprava, bezpečnost a 
zabezpečení). Aby bylo Společnému výzkumnému středisku umožněno udržet stávající situaci v 
oblasti nejaderných přímých výzkumných akcí, je potřeba částky 2212 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

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 nejaderný přímý výzkum Společného 
výzkumného střediska činí 2,52 % 
celkového rozpočtu programu Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Vicky Ford

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 2,5 % 
celkového rozpočtu (před ITER);
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Or. en

Odůvodnění

Podíl rozpočt, který je přidělený na vynikající vědu, nebere v úvahu můj návrh zahrnout 
závazek ITERu do rozšířeného celkového rozpočtu H2020.

Pozměňovací návrh 421
Oreste Rossi

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 2,5 % 
celkových finančních prostředků.

Or. it

Pozměňovací návrh 422
Christian Ehler

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 2,3 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Paul Rübig
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Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální celková částka finančního 
příspěvku Unie z programu Horizont 2020 
na nejaderné přímé výzkumné akce 
Společného výzkumného střediska je 
přizpůsobena potřebě Společného 
výzkumného střediska s ohledem na to, že 
rozpočet Společného výzkumného 
střediska je založen především na  fixních 
nákladech (zaměstnanci a infrastruktura).

Or. en

Odůvodnění

Společné výzkumné středisko zajišťuje vědeckou podporu přednostním politikám EU, které 
jsou zásadní pro usnadnění adekvátních politických rozhodnutí v klíčových 
odvětvích/oblastech (makroekonomie, finanční nařízení,  životní prostředí a změna klimatu, 
zdraví, zemědělství a zajišťování potravin, energetika a doprava, bezpečnost a zabezpečení). 
Aby bylo Společnému výzkumnému středisku umožněno udržet stávající situaci v oblasti 
nejaderných přímých výzkumných akcí, je potřeba částky 2212 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 424
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl pro činnosti spojené s mezinárodní 
spoluprácí popsaný v čl. 21 odst. 2 a 3 činí 
4 %.

Or. fr

Pozměňovací návrh 425
Philippe Lamberts
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Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl pro činnosti spojené s mezinárodní 
spoluprácí popsaný v čl. 21 odst. 2 a 3 činí 
4 %.

Or. fr

Odůvodnění

Podle článku 180 Smlouvy o fungování Evropské unie je mezinárodní spolupráce jednou ze 
čtyř činností, které mají být vykonávány v rámci rámcového programu. Článek 182 Smlouvy 
stanoví, že její „podíl“ je stanoven v tomto programu.  Je tedy navrženo, aby byl tento podíl 
stanoven na 4 %, což odpovídá průměru hodnot z předchozích rámcových programů 
zaměřených na výzkum a vývoj.

Pozměňovací návrh 426
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by měla dát stranou příslušnou 
peněžní částku výzvy, které dostanou více 
nabídek, jež jsou hodnoceny vyšším 
stupněm excelence, než se předpokládalo, 
aby tak byl v případě potřeby financován 
více než jeden projekt, je-li to vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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).

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši xxx milionů EUR, 
jak je uvedeno v příloze II.

Vzhledem k tomu, že je potřeba určit a 
vybrat nejsilnější znalostní a inovační 
společenství, u nichž se předpokládá 
rychlé dosažení kritického množství, 
postup výběru znalostních a inovačních 
společenství bude otevřen pro přihlášky 
znalostních a inovačních společenství v 
rámci těchto předem určných témat:
– inovace pro zdravý život a aktivní 
stárnutí,
– suroviny,
– potraviny pro budoucnost,
– městská mobilita,
– výroba s přidanou hodnotou, a 
– inteligentní bezpečná společnost.
Z témat v návrhu výběru znalostních a 
inovačních společenství bude vybráno 
určité množství znalostních a inovačních 
společenství. Množství vybraných 
znalostních a inovačních společenství 
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bude záviset na zralosti a připravenosti 
evropských konsorcií vytvářet 
důvěryhodná znalostní a inovační 
společenství, na příležitostí pro synergie s 
dalšími iniciativami, jakož i na absorpční 
kapacitě Evropského inovačního a 
technologického institutu a poskytnutém 
rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Čl. 6, odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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).

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
minimálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3,64 % celkového 
rozpočtu, jak je uvedeno v příloze II.

Or. en
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Pozměňovací návrh 429
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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).

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 2,9 % z celkových 
finančních prostředků, jak je uvedeno 
v příloze II.

Or. it

Pozměňovací návrh 430
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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 

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 1,2 % celkového 
rozpočtu (před ITER), jak je uvedeno 
v příloze II. První příděl ve výši 48 % 
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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).

tohoto rozpočtu se poskytuje Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu na 
činnosti podle hlavy XVII Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Druhý příděl se 
poskytuje do výše 52 % z 1,2 % celkového 
rozpočtu (před ITER) pouze 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

Odůvodnění

Podíl rozpočtu, který je přidělený na vynikající vědu, nebere v úvahu můj návrh zahrnout 
závazek ITERu do rozšířeného celkového rozpočtu H2020.

Pozměňovací návrh 431
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v prvním přídělu: probíhající rozvoj 
současných znalostních a inovačních 
společenství a počáteční kapitál pro 
zahájení druhé vlny tří nových znalostních 
a inovačních společenství;

a) v prvním přídělu: probíhající rozvoj 
současných znalostních a inovačních 
společenství a počáteční kapitál pro 
zahájení druhé vlny tří nových znalostních 
a inovačních společenství v roce 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

b) ve druhém přídělu: probíhající rozvoj již 
započatých znalostních a inovačních 
společenství a počáteční kapitál pro 
zahájení třetí vlny nového znalostního a 
inovačního společenství, může-li být po 
střednědobém přezkumu dokázáno, že 
jsou znalostní a inovační společenství 
nákladově nejefektivnější a přidávají 
hodnotu tím, že plní cíle vedoucího 
postavení v průmyslu a společenských 
výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 v roce 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Druhý příděl se poskytuje pouze po 
kladném přezkumu, jak je stanoven v čl. 
26 odst. 1 zejména s ohledem na:
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Or. en

Pozměňovací návrh 435
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příspěvek Evropského inovačního a 
technologického institutu a jeho 
znalostních a inovačních společenství 
k cílům programu Horizont 2020.

c) příspěvek Evropského inovačního a 
technologického institutu a jeho 
znalostních a inovačních společenství k 
cílům programu Horizont 2020, zvláště s 
ohledem na to, zda jsou znalostní a 
inovační společenství nákladově 
nejefektivnější a přidávají hodnotu tím, že 
plní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem reagovat na vývoj vědy, 
technologie a inovací, je-li to potřebné, 
přizpůsobit program Horizont 2020 
novým rozvojovým proudům a potřebám, 
může Komise podle střednědobého 
přezkumu stanoveného v čl. 26 odst. 1 
písm. a) pomocí aktů v přenesené 
pravomoci v souvislosti s články 26a, 26b 
a 26c upravit orientační rozdělení 
prostředků stanovené v příloze II až na 15 
% celkového původního přídělu, a je-li to 
třeba, zvláštní cíle a činnosti stanovené v 
příloze I.
Při úpravě přílohy I a II Komise zohlední 
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zvláště:
a) přispění různých částí programu k 
plnění cílů programu Horizont 2020;
b) vytvoření klíčových ukazatelů pro 
posuzování výsledků a dopadů různých 
částí programů, jak je uvedeno v příloze II 
zvláštního programu;
c) předpokládané budoucí finanční 
potřeby různých částí a nástrojů 
programu, včetně finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité udržet program flexibilní a dát Komisi prostředky k reakci na nové a nepředvídané 
výzvy či události. Mělo by to však být učiněno při zajištění maximální transparence a 
demokratické odpovědnosti a bez toho, aby byly narušeny politické volby zprostředkované 
tvůrci norem.

Pozměňovací návrh 437
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí programu Horizont 2020 
může zahrnovat výdaje týkající se 
přípravných, sledovacích, kontrolních, 
auditních a hodnotících činností, které jsou 
potřebné pro řízení programu 
Horizont 2020 a dosahování jeho cílů, 
zejména studií a jednání odborníků, která
souvisejí s cíli programu Horizont 2020, 
výdaje související se sítěmi informačních 
technologií zaměřenými na zpracování a 
výměnu informací, jakož i všechny ostatní 
výdaje na technickou a administrativní 
pomoc, které Komise vynaloží na řízení 
programu Horizont 2020.

1. Finanční krytí programu Horizont 2020 
může zahrnovat výdaje týkající se 
přípravných, sledovacích, kontrolních, 
auditních a hodnotících činností, které jsou 
potřebné pro řízení programu 
Horizont 2020 a dosahování jeho cílů, 
zejména studií a práce provedené
odborníky, která souvisí s vyjadřováním 
názorů na výzkumné projekty vycházející 
z cílů programu Horizont 2020, výdaje 
související se sítěmi informačních 
technologií zaměřenými na zpracování a 
výměnu informací, jakož i všechny ostatní 
výdaje na technickou a administrativní 
pomoc, které Komise vynaloží na řízení 
programu Horizont 2020.
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Or. pl

Odůvodnění

Odborníci by měli pracovat, nikoliv se setkávat, a měli by se snažit vyhnout obecným 
analýzám; je spíše důležitější vyjadřovat názory na zvláštní projekty.

Pozměňovací návrh 438
Vicky Ford

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

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 20 % původního celkového 
přídělu každé priority a až do výše 20 % 
původního orientačního rozdělení u 
každého specifického cíle. To se netýká 
částky na přímé akce Společného 
výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2 ani příspěvku pro Evropský inovační a 
technologický institut uvedeného 
v odstavci 3.

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 
výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2 ani příspěvku pro Evropský inovační a 
technologický institut uvedeného 
v odstavci 3. Při přezkumu částek Komise 
zohlední zvláště přispění různých částí 
programu na souhrnné cíle programu 
Horizont 2020, které vyplývají z posouzení 
jejich výstupu založeném na 
srovnatelných klíčových ukazatelech.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Catherine Trautmann

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 

5. Aby bylo možné reagovat na 
nepředvídané situace nebo nový vývoj a 
nové potřeby a zohlednit ustanovení 
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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 
výzkumného střediska uvedené v odstavci 
2 ani příspěvku pro Evropský inovační a 
technologický institut uvedeného 
v odstavci 3.

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 a s 
plným přihlédnutím k výsadám 
rozpočového orgánu 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 výzkumného 
střediska uvedené v odstavci 2 ani 
příspěvku pro Evropský inovační a 
technologický institut uvedeného 
v odstavci 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidružení třetích zemí Účast zámořských zemí a území a
přidružení třetích zemí

Or. fr

Odůvodnění

Rozhodnutí o přidružení ze dne 27. listopadu 2001 v čl. 58 a příloze II F stanoví, že zámořské 
země a území, jakož i území spojená s Unií spolupracují na programech EU, zvláště pak na 
výzkumných a rozvojových rámcových programech.
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Pozměňovací návrh 442
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vybraných třetích zemí, která splňují 
všechna tato kritéria:

b) vybraných třetích zemí, které

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mají dobré schopnosti v oblasti vědy, 
technologií a inovací;

i) v celosvětovém měřítku mají ve své 
oblasti výzkumu vedoucí postavení a mají 
dobré schopnosti v oblasti vědy, 
technologií a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) jsou schopna přispět k rozvoji globální 
excelence v Evropě

Or. en
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Pozměňovací návrh 445
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) mají dobrou historii účasti ve 
výzkumných a inovačních programech 
Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) mají úzké hospodářské a zeměpisné 
vazby na Unii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Nuno Teixeira

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 hospodářské a zeměpisné 
vazby na Unii nebo udržují zvláštní 
historické a kulturní vazby na členské 
státy Unie;

Or. pt
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Odůvodnění

Historické a kulturní vazby by také měly být součástí vztahu s třetími zeměmi spolu s čistě 
hospodářskými a zeměpisnými spojitostmi, protože vztah k členskému státu může nabídnout 
výhody pro mezinárodní spolupráci v této oblasti.

Pozměňovací návrh 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Odůvodnění

Existence společných demokratických hodnot musí být při zřizování výzkumných programů s 
třetími zeměmi jedním z klíčových kritérií.

Pozměňovací návrh 449
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) mají systém založený na 
demokratických principech a účinné 
občanské službě;

Or. it

Pozměňovací návrh 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) země ESVO, které jsou stranami 
Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními 
uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh neupravuje obsah návrhu Komise, ale jasněji odkazuje na Dohodu 
o EHP a účast zemí EHP ESVO na programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 je otevřen účasti 
zámořských zemí a území uvedených v 
rozhodnutí Rady 2001/822/ES o 
přidružení zámořských zemí a území k 
Evropskému společenství („rozhodnutí o 
přidružení“) za zvláštních podmínek, které 
jsou v něm stanoveny.

Or. fr

Odůvodnění

Rozhodnutí o přidružení ze dne 27. listopadu 2001 v čl. 58 a příloze II F stanoví, že zámořské 
země a území, jakož i území spojená s Unií spolupracují na programech EU, zvláště pak na 
výzkumných a rozvojových rámcových programech.

Pozměňovací návrh 452
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zásady a podmínky ohledně účasti 
zemí ESVO, které se podílejí na Dohodě 
o EHP, jsou v souladu s ustanoveními této 
dohody.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vysvětlit, že zásady účasti zemí EHP ESVO na programu Horizont 2020 odpovídají 
těm, jež již byly stanoveny v Dohodě o EHP, tj. stejně jako při jejich účasti na stávajících, 
jakož i předchozích výzkumných programech. 

Pozměňovací návrh 453
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zásady a podmínky ohledně účasti 
zemí ESVO, které se podílejí na Dohodě 
o EHP, jsou v souladu s ustanoveními této 
dohody.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vysvětlit, že zásady účasti zemí EHP ESVO na programu Horizont 2020 odpovídají 
těm, jež již byly stanoveny v Dohodě o EHP, tj. stejně jako při jejich účasti na stávajících, 
jakož i předchozích výzkumných programech. 

Pozměňovací návrh 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zásady a podmínky ohledně účasti 
zemí ESVO, které se podílejí na Dohodě 
o EHP, jsou v souladu s ustanoveními této 
dohody.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vysvětlit, že zásady účasti zemí EHP ESVO na programu Horizont 2020 odpovídají 
těm, jež již byly stanoveny v Dohodě o EHP, tj. stejně jako při jejich účasti na stávajících, 
jakož i předchozích výzkumných programech.  Je důležité doplnit jasný odkaz naDohodu o 
EHP, aby nezpůsobila zbytečnou právní nejistotu. Tento nový odstavec má stejné znění jako 
podobná formulace v návrhu Komise na program Erasmus pro všechny.

Pozměňovací návrh 455
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Přidružení třetích zemí zapojených do 
ozbrojených či územních konfliktů, nebo 
u nichž je poměrně důvodné podezření na 
porušování lidských práv by mělo být 
omezeno a řídit se zvláštními pravidly 
uvedenými v nařízení (EU) XX/XX 
[Pravidla pro účast].

Or. en

Odůvodnění

S tímto návrhem souvisí další soubor pozměňovacích návrhů k pravidlům pro účast v 
programu Horizont 2020. Tento pozměňovací návrh uvádí zvláštní pravidla pro země 
spadající pod výše popsaná kritéria a vyžaduje důkladné zpravodajství k zajištění tzv. 
ochranné zdi mezi financováním výzkumu EU a daným vojenským či územním konfliktem nebo 
porušením lidských práv.
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Pozměňovací návrh 456
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Bude zajištěna účinná koordinace 
mezi třemi hlavními pilíři programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 podporuje 
nepřímé akce prostřednictvím jedné nebo 
několika forem financování stanovených 
v nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení], zejména grantů, cen, zadávání 
veřejných zakázek a finančních nástrojů.

1. Program Horizont 2020 podporuje 
nepřímé akce prostřednictvím jedné nebo 
několika forem financování stanovených 
v nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení], zejména grantů, cen, zadávání 
veřejných zakázek a finančních nástrojů. 
Poslední zmíněná forma, podporovaná v 
rámci tohoto programu, převažuje ve 
financování činností blízkých trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Program Horizont 2020 nepodporuje 
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výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
obrany a výslovně vylučuje podporu 
civilních vojenských technologií pro dvojí 
užití.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Strategické poradenství a koordinace

Bude sledováno strategické poradenství a 
koordinace výzkumu a inovací, jež budou 
zaměřené na společné cíle a vyžadovat 
těsnou součinnost napříč programem 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Hermann Winkler

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 

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 v rámci mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci; činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj; cílené veřejné 
konzultace  a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
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odpovědného výzkumu a inovací. odpovědného výzkumu a inovací. Měly by 
být zastoupeny všechny tyto významné 
vědecké disciplíny spolu s odborníky, 
kterým jsou známy potřeby průmyslu.

Or. de

Pozměňovací návrh 461
Christian Ehler

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 v rámci 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
prostřednictvím zjednodušeného souboru 
nástrojů, v němž je vyloučena duplikace a 
překrývání finančních struktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

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 

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
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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.

zřízené Komisí; struktury pro dialog 
vytvořené v rámci mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci; činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj; aktivní 
konzultace s představiteli občanské 
společnosti a zvláště cílových skupin; jako 
jsou starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením. a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 463
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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 ze 
široké škály odvětví a oborů (včetně 
zástupců občanské společnosti), zřízené 
Komisí struktury pro dialog vytvořené v 
rámci mezinárodních dohod o vědecko-
technické spolupráci; činnosti zaměřené na 
budoucí vývoj; cílené veřejné konzultace  a 
transparentní interaktivní procesy, které 
zajišťují provádění odpovědného výzkumu 
a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Adam Gierek

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 na žádost členských států; 
struktury pro dialog vytvořené v rámci 
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.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly mít rozhodující vliv na vytváření seznamu nezávislých odborníků, aby 
tak mohla být při posuzování žádostí o granty udržena vyváženost a nezávislost.

Pozměňovací návrh 465
Oreste Rossi

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 v rámci mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci; zástupci 
průmyslu (zvláště v případě evropských 
průmyslových iniviativ); činnosti zaměřené 
na budoucí vývoj; cílené veřejné 
konzultace  a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

Or. it
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Pozměňovací návrh 466
Ioannis A. Tsoukalas

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 v rámci mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci; činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj; cílené veřejné 
konzultace  podněty organizací občanské 
společnosti a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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 v rámci mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci; činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj; cílené veřejné 
konzultace, včetně konzultací s 
vnitrostátními a regionálními orgány; a 
transparentní interaktivní procesy, které 
zajišťují podporu odpovědného výzkumu a 
inovací.
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Or. en

Pozměňovací návrh 468
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 
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; neziskové platformy 
občanské společnosti; struktury pro dialog 
vytvořené v rámci 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 12 – 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. it
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Pozměňovací návrh 470
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při vytváření pracovních programů 
stanovených v čl. 5 Rozhodnutí Rady č.
XX/XX/EU [Zvláštní program H2020] 
vezme Komise v úvahu rozsáhlé 
poradenství a podněty, které poskytnou 
zúčastněné strany, členské státy, EP a 
Rada. Příslušný výbor v EP může pozvat 
zástupce Komise, aby představili výboru 
návrh pracovních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V návaznosti na práce zahájené v 
rámci tématu věda a společnost sedmého 
rámcového programu zajistí program 
Horizont 2020 prostřednictvím zvláštních 
výzev k předkládání projektů účast 
organizací občanské společnosti jak na 
stanovení priorit výzkumu a vytváření 
určitých pracovních programů, tak, v 
případě potřeby, na výzkumných 
činnostech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 472
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S cílem posílit angažovanost a účast 
občanů a občanské společnosti na
výzkumu, budou programy prosazující 
účast občanů a občanské společnosti, 
které byly zahájeny v rámci sedmého 
rámcového programu, v programu 
Horizont 2020 pokračovat, a to jak jako 
samostatný program, tak jako zvláštní 
činnosti zvláště v rámci společenských 
výzev. Jsou prováděny zvláštní výzvy pro 
terénní výzkum, v jehož rámci vedou 
výzkumné a inovační činnosti organizace 
občanské společnosti nebo jsou tyto 
organizace aktivně zapojeny do projektu 
jako jeho části. 

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. S cílem zajistit společenskou důležitost 
potřeb a priorit výzkumu, stanovenou v 
rámci společenských výzev, Komise zřídí 
platformy pro dialog mezi zástupci 
občanské společnosti a výzkumnými 
pracovníky. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 474
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Organizace občanské společnosti a 
účast občanů na vymezení, provádění a 
hodnocení výzkumných programů budou 
zásadní pro řešení společenských výzev a 
budou v rámci celého programu Horizont 
2020, včetně návrhů na roční pracovní 
programy, podporovány.  V rámci každé 
společenské výzvy bude zřízena zvláštní 
platforma pro dialog mezi občanskou 
společností, občany a výzkumnými 
pracovníky, aby tak mohli diskutovat o 
prioritách výzkumu v konkrétních 
oblastech odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování a evropskými 
inovačními partnerstvími.

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování, evropskými 
inovačními partnerstvími za předpokladu, 
že byl navržen při konzultacích se širokou 
škálou odborníků a zúčastněných stran..

Or. en



AM\906699CS.doc 161/179 PE492.656v01-00

CS

Pozměňovací návrh 476
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování a evropskými 
inovačními partnerstvími.

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
evropskými technologickými platformami, 
iniciativami společného plánování a 
evropskými inovačními partnerstvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Marita Ulvskog

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, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně hlediska rovnosti žen a 
mužů v projektech, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků. Program 
Horizont 2020 bude podněcovat a 
podporovat činnosti za účelem využití 
vedoucího postavení Evropy v úsilí vyvíjet 
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nové procesy a technologie podporující 
udržitelný rozvoj v širokém smyslu a 
bojující se změnou klimatu. Takový 
horizontální přístup, který je plně 
začleněn do všech priorit programu 
Horizont 2020, pomůže Unii dosáhnout 
prosperity v nízkouhlíkovém světě s 
omezenými zdroji a současně budovat z 
hlediska zdrojů efektivní, udržitelné a 
konkurenceschopné hospodářství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 478
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, změně klimatu, 
zdravým mořím a oceánům a 
udržitelnému rozvoji, 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
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Pozměňovací návrh 479
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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, zapojení 
malých a středních podniků, 
mezioborovému výzkumu a společenským, 
organizačním a systémovým inovacím, 
integraci společenských a ekonomických 
věd a humanitních oborů v rámci 
programu Horizont 2020, 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 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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 

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 
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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.

objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému a transoborovému
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Algirdas Saudargas

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 
evropských právních systémů, 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
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Pozměňovací návrh 482
Christian Ehler

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, odstraňování rozdílů v 
oblasti výzkumu a inovací v Evropě, 
rozlišení a podpoře malých jednotek 
embryonální excelence v rámci celé Unie, 
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 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

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, matematice, 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. fr

Pozměňovací návrh 484
Jean-Pierre Audy

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, 
víceoborovému, mezioborovému a 
transoborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, matematice, 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

Odůvodnění

Lituje, že matematikům doposud nebylo umožněno zúčastnit se předchozích rámcových 
programů. Program Horizont 2020 by měl tuto chybu napravit a provést příslušná opatření.
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Pozměňovací návrh 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

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, změně klimatu a 
udržitelnému rozvoji, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zapojení malých a středních 
podniků do výzkumu a inovací a 
výraznější účasti soukromého sektoru a 
zvýšení přitažlivosti výzkumných profesí a 
usnadňování přeshraniční a meziodvětvové 
mobility výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Judith A. Merkies

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 

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 
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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.

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, zapojení malých a středních 
podniků do výzkumu a inovací a 
výraznější účasti soukromého sektoru a 
zvýšení přitažlivosti výzkumných profesí a 
usnadňování přeshraniční a meziodvětvové 
mobility výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Romana Jordan

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, rozšíření celoevropské 
spolupráce ve výzkumu, 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



AM\906699CS.doc 169/179 PE492.656v01-00

CS

Pozměňovací návrh 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, účast soukromého sektoru obecně a 
zvláště zapojení malých a středních 
podniků a zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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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.

objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, matematice, 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 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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, rozšíření účasti na 
výzkumu a inovacích v celé Unii, 
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
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Pozměňovací návrh 491
Edit Herczog

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, rozšíření účasti na 
výzkumu a inovacích v celé Unii, 
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 492
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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 
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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.

objevu až po uplatnění na trhu, 
víceoborovému a mezioborovému 
výzkumu a inovacím, společenským a 
ekonomickým vědám a humanitním 
oborům, podpoře fungování a uskutečnění 
EVP, spolupráci se třetími zeměmi, 
odpovědnému a etickému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů a věku, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Konrad Szymański

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 
evropských právních systémů, spolupráci 
se třetími zeměmi, etickému odpovědnému 
výzkumu a inovacím včetně zohlednění 
rovných příležitostí pro muže a ženy ve 
výzkumu, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí pro obě pohlaví 
a usnadňování přeshraniční 
a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Konrad Szymański

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, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Spojení „otázky rovnosti žen a mužů“ je nejednoznačné v souvislosti s náplní projektů a může 
být také spojováno s kontroverzními a ne běžně sdílenými programy.

Pozměňovací návrh 495
Marisa Matias

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 

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
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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.

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, řízení výzkumu a terénního 
výzkumu, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
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, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, inkluzívnějšímu řízení výzkumu, 
terénnímu výzkumu, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí a usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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, systematickému 
přístupu k otázkám týkajícím se prostoru, 
měst a území, 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

Odůvodnění

Územní a prostorový rozměr (využití půdy, regionů a měst) v programu zcela chybí.  Jde o 
klíčový a hlavní prvek společenských výzev a musí být začleněn do všech akcí.

Pozměňovací návrh 498
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 1. Mezi prioritami programu 
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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.

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 
evropských právních systémů, 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 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 
evropských právních systémů, spolupráci 
se třetími zeměmi, etickému odpovědnému 
výzkumu a inovacím včetně zohlednění 
rovných příležitostí pro muže a ženy ve 
výzkumu, zvýšení přitažlivosti 
výzkumných profesí pro obě pohlaví 
a usnadňování přeshraniční 
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a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S cílem zajistit řádné posouzení 
průřezovosti témat v souvislosti s 
prováděním programu Horizont 2020 
Komise v rámci pravidelného sledování a 
hodnocení programu Horizont 2020 
posoudí a zhodnotí zvláštní výzkumné 
programy nejen z hlediska hospodářství, 
alle také společnosti, etiky a udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byla žadatelům zajištěna 
dostatečná svoboda k vytvoření 
mezioborových projektů s inovačními 
řešeními, které se dotýkají různých priorit 
programu Horizont 2020, jsou výzvy k 
předkládání návrhů co nejvíce otevřené. 
Aby byl ponechán dostatečný prostor 
přístupům zdola nahoru a otevřeným, 
jednoduchým a rychlým systémům v 
rámci jednotlivých výzev a technologií k 
zajištění nejlepších evropských 
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pracovníků, podnikatelů a podniků s 
příležitostí předložit průlomová řešení dle 
svého výběru, pracovní programy jsou 
vymezeny v širším slova smyslu s co 
možná nejméně specifickými 
podrobnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Veškerý výzkum a inovace stojí na tom, 
zda budou vědci, výzkumné instituce, 
podniky a občané moci otevřeně 
přistupovat k vědeckým informacím, 
veřejně je sdílet a využívat. Za účelem 
zlepšit šíření a využívání poznatků je u 
všech vědeckých publikací financovaných 
z veřejných prostředků v rámci programu 
Horizont 2020 uplatňován princip 
volného a bezplatného přístupu 
k vědeckým publikacím na internetu, což 
je i součástí sedmého rámcového 
programu. Kromě toho vyzkouší program 
Horizont 2020 otevřený přístup k 
vědeckým údajům na internetu, které byly 
vytvořeny nebo shromážděny v rámci 
veřejně financovaného výzkumu s tím, že 
by se otevřený přístup k takovým údajům 
měl stát do roku 2020 obecným pravidlem. 
Zároveň je omezeno zveřejňování 
výsledků výzkumů, mohou-li být narušeny 
patentové činnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Výzkum a inovace přinášejí velmi citlivé údaje a v zájmu bezpečnosti je třeba vyhovět potřebě 
zachování bezpečnosti a patentových práv. Povinnost otevřeného přístupu by byla přijatelná 
pouze tehdy, pokud by byl jeho rozsah omezen na zveřejněné verze, s tím, že by byla 
vyloučena povinnost zveřejnit výsledky výzkumu a narušit jejich obchodní využití nebo 
možnost chránit výsledky na základě práv duševního vlastnictví. Jinak by mohla být práva 
vlastnictví porušena; to by vedlo ke klesající účasti společností na programu HORIZONT 
2020.


