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Pozměňovací návrh 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.
Etickými, sociálními a právními důsledky 
inovačního výzkumu se budou zvlášť 
zabývat všechny oblasti, na něž se 
program vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty, jakož i 
přenos vědeckých výsledků do všech 
úrovní vzdělávání a odborné přípravy.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 505
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a
rozličným výzvám a berou ohled na 
vyvíjející se povahu vědy, technologií, 
inovací, ekonomik a společnosti, pokud 
inovace zahrnují technologické, obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, ekonomik a 
společnosti, pokud inovace zahrnují 
obchodní, organizační a společenské a 
environmentální aspekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační, společenské a
environmentální aspekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předložené návrhy hodnotí orgán, jehož 
složení odpovídajícím způsobem odráží 
odborné znalosti potřebné pro posouzení 
všech výše uvedených kritérií. 

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti programu Horizont zahrnuje celý proces výzkumu a inovací a kritéria 
výslovně obsahují i dopad. Posuzování společenského a hospodářského dopadu, jakož i 
tržního potenciálu vyžaduje důkladné znalosti podmínek provádění, uvádění na trh a 
podmínek pro přijetí společností. Pro dosažení přínosu programu Horizont 2020 k špičkové 
evropské kvalitě, konkurenceschopnosti a řešení společenských výzev je tedy zásadní, aby 
složení hodnotících komisí toto odpovídajícím způsobem odráželo a aby postup výběru byl 
schopen řídit se všemi kritérii pro udělování.
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Pozměňovací návrh 509
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Odpovědný výzkum a inovace

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Odpovědný výzkum a inovace

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 511
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Odpovědný výzkum a inovace

Program Horizont 2020 bude v zájmu 
zajištění vyváženého vztahu mezi vědou a 
společností podporovat odpovědný výzkum 
a inovace a zaměřovat se mimo jiné na 
tyto aspekty:
a) zajištění závazku rozvíjet výzkum a 
inovace, přičemž je třeba přihlédnout 
k tomu, že společenské subjekty mohou 
přispět ke splnění potřeb společnosti; 
b) zohlednění genderového rozměru 
uvedeného v článku 15;
c) poskytnutí bezplatného on-line přístupu 
a opětovného využívání vědeckých 
informací;
d) poskytnutí dostatečných znalostí a 
nástrojů budoucím výzkumným 
pracovníkům a subjektům ve společnosti, 
aby se mohli zapojit a převzít odpovědnost
v oblasti výzkumu a inovací;
e) zajištění souladu s etickými zásadami 
stanovenými v článku 16; 
f) podpora rámce řízení, který v průběhu 
celého výzkumného a inovačního procesu
vybízí různé  subjekty ve společnosti ke 
spolupráci, aby výsledky byly v co
největším souladu s potřebami a 
očekáváními společnosti.  

Or. es

Odůvodnění

Tento nový článek uvádí některé aspekty, které by měly být v průběhu výzkumného a 
inovačního procesu podporovány, aby se zajistilo jeho řádné uplatňování.     
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Pozměňovací návrh 512
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnost žen a mužů Rovnost

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Francisco Sosa Wagner
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Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnost žen a mužů Rovnost žen a mužů a nediskriminace

Or. es

Odůvodnění

Oblast působnosti tohoto článku se rozšiřuje o nediskriminaci. 

Pozměňovací návrh 516
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zajistí účinné
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací.

Program Horizont 2020 musí při
prosazování rovných příležitostí pro muže 
a ženy v obsahu výzkumu a inovací
zohledňovat vědeckou excelenci a 
odbornou kvalifikaci výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací.

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat zajištění rovného zastoupení žen a 
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mužů v orgánech, jako jsou např. 
výběrové komise, výbory a odborné 
skupiny.       

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací.

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti v obsahu výzkumu a 
inovací a zohlední rovnost žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací.

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba opravit výraz použitý v bodě odůvodnění tak, aby zohledňoval znění SEU, SFEU a 
článek 23 Listiny základních práv. [Tato část se netýká českého znění.] Spojení „genderový 
rozměr“ je v souvislosti s náplní projektů nejednoznačné a může být také spojováno s 
kontroverzními a ne běžně sdílenými programy.
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Pozměňovací návrh 520
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
genderový rozměr v obsahu výzkumu a 
inovací.

Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování rovných příležitostí pro ženy a 
muže v obsahu výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Program Horizont 2020 přijme 
vhodná opatření nezbytná k zabránění 
jakékoli diskriminaci založené na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace v obsahu výzkumu a inovací, 
včetně opatření na odstranění překážek 
bránících v přístupu osobám se 
zdravotním postižením. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, článku 2 Smlouvy o EU, článku 
10 Smlouvy o fungování EU a Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením musí evropské orgány a instituce zajistit, aby žádná politika EU ani 
její právní předpisy nediskriminovaly evropské občany na základě různých důvodů, přičemž 
jedním z těchto důvodů je zdravotní postižení.    
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Pozměňovací návrh 522
Francisco Sosa Wagner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Program Horizont 2020 přijme 
vhodná opatření nezbytná k zabránění 
jakékoli diskriminaci založené na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace v obsahu výzkumu a inovací. 

Or. es

Odůvodnění

Evropské orgány a instituce musí zajistit, aby právní předpisy či politiky nebyly na základě 
uvedených důvodů žádným způsobem diskriminující. Ustanovení by mělo být do nařízení 
začleněno z toho důvodu, aby byl program Horizont 2020 s těmito zásadami jednoznačně 
propojen. 

Pozměňovací návrh 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Program Horizont 2020 zajistí účinné 
prosazování genderové vyváženosti ve 
všech programech, v hodnotících 
komisích, v odborných a poradních 
skupinách a v rámci jakéhokoli 
rozhodovacího orgánu existujícího nebo 
vytvořeného z důvodu jeho provádění. Za 
tímto účelem budou vypracovány cíle a 
navržena příslušná opatření, aby se 
dosáhlo jejich uskutečnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 524
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve výzkumných projektech, které jsou 
zaměřené na lidské bytosti či v nich jsou 
lidské bytosti konečnými uživateli, musí 
program Horizont 2020 zajistit, aby se 
všemi účastníky a společenskými 
skupinami bylo zacházeno rovným 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Program Horizont 2020 musí při 
prosazování rovných příležitostí pro muže 
a ženy v obsahu výzkumu a inovací 
zohledňovat vědeckou excelenci a 
odbornou kvalifikaci výzkumných 
pracovníků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. S cílem podpořit rovnost je nutné 
zavést zvláštní opatření pro pomoc 
osobám, které se vracejí do zaměstnání po 
profesní přestávce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Program Horizont 2020 musí zajistit, 
aby byl řádně zohledněn genderový 
rozměr v obsahu výzkumu a inovací ve 
všech fázích procesu, včetně fáze 
stanovení priorit, definování výzev 
k předkládání návrhů, hodnocení a 
sledování programů a projektů, jednáních 
a dohodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Otevřený přístup

Za účelem lepšího využívání a šíření 
výsledků, a tím posílení evropských 
inovací, je nutný volný otevřený přístup 
k publikacím, které jsou výsledkem 
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výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020. Prosazuje se volný a 
otevřený přístup k již zveřejněným 
vědeckým údajům vytvořeným nebo 
shromážděným v rámci výzkumu 
financovaného programem Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Edit Herczog

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Lidské zdroje

Program Horizont 2020 přispěje 
k podpoře a přitažlivosti profesní dráhy 
výzkumných pracovníků v celé Evropě. 
V důsledku toho bude prováděn tak, aby 
se podpořilo vytvoření jednotného trhu 
pro výzkumné pracovníky, zejména tak, že 
díky vhodným mechanismům bude možné 
zmenšit rozdíly v odměňování 
výzkumných pracovníků v rámci tohoto 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
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Otevřený přístup
Za účelem lepšího využívání a šíření 
výsledků, a tím posílení evropských 
inovací, je třeba posílit udržitelný otevřený 
přístup k publikacím, které jsou 
výsledkem výzkumu financovaného 
programem Horizont 2020, aby evropští 
vědci měli možnost publikovat 
v nejuznávanějších časopisech a na 
dalších fórech. Prosazuje se  otevřený 
přístup k vědeckým údajům vytvořeným 
nebo shromážděným v rámci výzkumu 
financovaného programem Horizont 
2020.
Pokud jsou publikace, které jsou 
výsledkem Horizontu 2020, vydány ve 
všeobecně přístupném svobodném 
formátu, jsou náklady na vydání kryty 
z rozpočtu programu Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 45 ke zprávě Teresy Riera Madurellové.

Pozměňovací návrh 531
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Otevřený přístup

Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vynaloží 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 a šíření 
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výsledků] dosáhl toho, že je pro tyto účely 
využije jiný právní subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné uvést druh publikace, aby bylo zřejmé, zda se jedná o již zveřejněné výsledky nebo 
o všechny druhy publikací. Navíc zde vzniká hospodářský problém. Pravidla, které prosazují 
volný přístup, ponechávají však vymezení jeho způsobů jednotlivým dohodám, vyvolávají 
neucelenost a právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 532
Alyn Smith

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Otevřený přístup

Za účelem lepšího využívání a šíření 
výsledků, a tím posílení evropských 
inovací, je nutný volný otevřený přístup 
k publikacím, které jsou výsledkem 
výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020. Prosazuje se volný a 
otevřený přístup k vědeckým údajům 
vytvořeným nebo shromážděným v rámci 
výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Profesní dráha výzkumných pracovníků

Program Horizont 2020 se provede v 
souladu s nařízením (EU) č. xx/2013 
[pravidla pro účast], což přispěje 
k posílení jednotného trhu pro výzkumné 
pracovníky a přitažlivosti profesní dráhy 
výzkumných pracovníků v celé Unii 
v rámci Evropského výzkumného 
prostoru, přičemž se zohlední nadnárodní 
povaha akcí podporovaných v rámci 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Romana Jordan

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Profesní dráha výzkumných pracovníků

Program Horizont 2020 přispěje 
k přitažlivosti profesní dráhy výzkumných 
pracovníků v celé Evropě. V důsledku 
toho bude prováděn tak, aby se podpořilo 
vytvoření jednotného trhu pro výzkumné 
pracovníky, zejména tak, že díky vhodným 
mechanismům bude možné zmenšit 
rozdíly v odměňování výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Přitažlivost profesní dráhy výzkumných 

pracovníků 
Program Horizont 2020 přispěje 
k podpoře a přitažlivosti profesní dráhy 
výzkumných pracovníků v celé Evropě. 
V důsledku toho bude prováděn tak, aby 
se podpořilo vytvoření jednotného trhu 
pro výzkumné pracovníky, zejména tak, že 
díky vhodným mechanismům bude možné 
zmenšit rozdíly v odměňování 
výzkumných pracovníků v rámci tohoto 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Lidské zdroje

Chce-li Evropa dosáhnout vedoucího 
postavení v oblasti vědy, technologií a 
inovací je zásadní zajistit budoucí 
dostupnost potřebného lidského kapitálu. 
Program Horizont 2020 přispěje 
k podpoře a přitažlivosti profesní dráhy 
výzkumných pracovníků v celé Unii 
v rámci Evropského výzkumného 
prostoru. Program Horizont 2020 navíc 
přispívá ke kultivaci potřebného lidského
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kapitálu podporováním vzdělávání v 
oblasti vědy, technologie, inženýrství a 
matematiky (STEM), které pro úspěšné 
budoucí vědce a novátory představují 
živnou půdu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 
2020 jsou v souladu s etickými zásadami a 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy, právními předpisy Unie a 
mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie, 
Helsinské deklarace, Úmluvy Rady 
Evropy o lidských právech a biomedicíně, 
podepsané v Oviedu dne 4. dubna 1997, a 
jejího dodatkového protokolu o zákazu 
klonování lidských bytostí z března 2005,
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů,Úmluvy 
OSN o právech dítěte, Všeobecné 
deklarace o lidském genomu a lidských 
právech, přijaté UNESCO, Úmluvy OSN 
o biologických a toxinových zbraních 
(BTWC), Mezinárodní smlouvy 
o rostlinných genetických zdrojích pro 
výživu a zemědělství a souvisejících 
rezolucí Světové zdravotnické organizace 
(WHO). Subjekty, které uskutečňují nebo 
se podílejí na výzkumných projektech, jež 
se týkají eticky citlivých otázek, jako např. 
analýza lidské DNA, výzkum prováděný 
na osobách, které nejsou schopny vyjádřit 
informovaný souhlas, výzkum spojený 
s utrpením obratlovců atd., obdrží souhlas 
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příslušných státních nebo místních 
etických výborů dříve, než zahájí činnosti. 
Komise bude systematicky provádět 
rovněž etický přezkum návrhů. V určitých 
případech se může etický přezkum 
uskutečnit během provádění projektu. 
Komise bude každoročně informuje 
Parlament o svých aktivitách v této oblasti 
a navíc poskytuje Radě a Parlamentu 
informace, jestliže o to požádají. Při 
provádění tohoto programu Komise 
pravidelně monitoruje vědecký pokrok a 
vnitrostátní a mezinárodní právní 
předpisy, aby se k přihlédlo k případnému 
vývoji.

Or. en

Odůvodnění

V průběhu rámcových programů 6 a 7 byla včleněna celistvější formulace etických zásad. 
Pozměňovací návrh se snaží pokrýt všechny příslušné dokumenty EU a mezinárodní 
dokumenty i v rámci programu Horizont 2020. Je třeba zabránit tomu, aby vznikl dojem, že 
jsou etická omezení pro Evropskou unii méně závažná. Zároveň je nezbytné zabývat se 
pojmem systematického etického přezkumu citlivých otázek (a to nejen s omezením na 
embryonální kmenové buňky), ale i jinými otázkami, např. výzkumem prováděném na 
osobách, které nejsou schopny vyjádřit informovaný souhlas, který byl do dokumentů 6. a 7. 
rámcového programu již začleněn.   

Pozměňovací návrh 538
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů, evropské 
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směrnice 2004/23/ES o lidských tkáních a 
buňkách a nařízení (ES) č. 1394/2007 
o léčivých přípravcích pro moderní 
terapii.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů. Při 
výzkumných činnostech je rovněž třeba 
vzít v potaz článek 13 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a zcela 
nahradit využívání zvířat při výzkumu a 
testování i pomocí strategického rozvoje, 
začlenění a zavedení inovativních 
nástrojů a technologií bez použití zvířat.

Or. sl

Pozměňovací návrh 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů. Je nezbytné 
zohlednit stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na nediskriminaci z důvodu pohlaví, 
rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a potřebě zajistit vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 544
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, ochraně lidské 



PE492.710v01-00 26/134 AM\907403CS.doc

CS

na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na nediskriminaci a potřebě zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

důstojnosti, zásadě přednosti lidské 
bytosti, právu na soukromí, právu na 
ochranu osobních údajů, právu na fyzickou 
a duševní nedotknutelnost lidských bytostí, 
právu na nediskriminaci a potřebě zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Or. it

Odůvodnění

Je rovněž třeba odkázat na ochranu lidské důstojnosti (např. viz článek 1 Listiny základních 
práv) a princip nadřazenosti lidské bytosti. Použitím výrazu „lidská bytost“ se rozšiřuje 
oblast působnosti poskytované ochrany, neboť je „vědecky fundovaný“, objektivní a méně 
sporný, a proto by tento pojem měl být v právních nástrojích upřednostňován před výrazem 
„osoba“.

Pozměňovací návrh 545
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na ochranu před diskriminací na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace a potřebě zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na ochranu před diskriminací na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace a potřebě zajistit 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, právu 
na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, 
právu na ochranu před diskriminací na 
základě státní příslušnosti, etnického 
původu, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
věku, pohlaví nebo sexuální orientace a 
potřebě zajistit vysoký stupeň ochrany 
lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 se zaměří výhradně na 
civilní využití.

2. Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 se zaměří výhradně na 
civilní využití. Financování obranného 
výzkumu a inovací, včetně technologií 
dvojího užití pro civilní i vojenské účely, 
se z tohoto programu vylučuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 se zaměří výhradně na 
civilní využití.

2. Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 se zaměří především na 
civilní využití.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 551
Anna Záborská, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) výzkumná činnost zaměřená na 
klonování lidí k reprodukčním, 
terapeutickým nebo vědeckým účelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výzkumná činnost zaměřená na změny 
genetického dědictví člověka, která by 
mohla učinit tyto změny dědičnými;

b) výzkumná činnost zaměřená na změny
lidského genomu na jiné než preventivní, 
diagnostické či terapeutické účely, jakož i 
výzkumná činnost zaměřená na změny
genetického dědictví člověka, která by 
mohla učinit tyto změny dědičnými;

Or. en
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Odůvodnění

Zásahy do lidského genomu za účelem jeho vylepšení narušují příslušné zásady, jakou je 
např. zásada rovnosti, a mezinárodní právní nástroje, např. Úmluva z Ovieda (článek 13), je 
vylučují.

Pozměňovací návrh 554
Anna Záborská, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výzkumná činnost zaměřená na změny 
genetického dědictví člověka, která by 
mohla učinit tyto změny dědičnými;

b) výzkumná činnost zaměřená na změny 
genetického dědictví lidských bytostí a 
zvířat, která by mohla učinit tyto změny 
dědičnými;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytvoření lidských embryí výlučně za 
účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné 
prostřednictvím přenosu jádra somatické 
buňky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Marisa Matias
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytvoření lidských embryí výlučně za 
účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné 
prostřednictvím přenosu jádra somatické 
buňky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytvoření lidských embryí výlučně za 
účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné
prostřednictvím přenosu jádra somatické 
buňky.

c) výzkumné činnosti zaměřené buď na 
vytvoření – prostřednictvím přenosu jádra 
somatické buňky, partogenezí nebo jiným 
způsobem –, nebo na zničení lidských 
embryí pro jiné účely, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk; 
stejně jako jiné výzkumné činnosti 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk.

Or. en

Odůvodnění

V oblasti s tak rozmanitým spektrem etických možností a právních řešení v jednotlivých 
členských státech by se měla prosazovat subsidiarita. Vyjmout financování druhů výzkumu 
uvedených v ustanovení je po vydání rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Brustle 
zapotřebí i v souvislosti se zásadou soudržnosti stanovenou v právních předpisech EU. 
Důvodem zmínky o partogenezi je podat širší odkaz možných technických prostředků na 
vytváření lidských embryí.  
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Pozměňovací návrh 558
Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytvoření lidských embryí výlučně za 
účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné
prostřednictvím přenosu jádra somatické 
buňky.

c) výzkumné činnosti zaměřené buď na 
vytvoření – prostřednictvím přenosu jádra 
somatické buňky, partogenezí nebo jiným 
způsobem –, nebo na zničení lidských 
embryí pro jiné účely, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk; 
stejně jako jiné výzkumné činnosti 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytvoření lidských embryí výlučně za 
účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné 
prostřednictvím přenosu jádra somatické 
buňky.

c) činnosti zaměřené na vytvoření lidských 
embryí výlučně za účelem výzkumu nebo 
za účelem získání kmenových buněk, 
mimo jiné prostřednictvím přenosu jádra 
somatické buňky.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, jenž má za následek likvidaci 
lidských embryí;

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, který zahrnuje ničení 
embryonální kmenové buňky;

Or. de

Odůvodnění

Výzkumné činnosti, které zahrnují ničení embryonálních kmenových buněk, by z programu 
Horizont 2020 neměly získávat žádnou finanční podporu.

Pozměňovací návrh 562
Algirdas Saudargas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, jenž má za následek likvidaci 
lidských embryí;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Elisabetta Gardini
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, jenž má za následek likvidaci 
lidských embryí;

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, jenž má za následek likvidaci 
lidských embryí;

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Petru Constantin Luhan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytváření společnosti dohledu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum klasifikovaný jako způsobující 
závažné utrpení obratlovcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum využívající lidské embryonální 
kmenové buňky.

Or. de

Pozměňovací návrh 568
Algirdas Saudargas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum zahrnující subhumánní 
primáty a jejich potomstvo odchycené ve 
volné přírodě; 

Or. en

Odůvodnění

Projekty, při nichž se využívají subhumánní primáti a jejich potomstvo odchycené ve volné 
přírodě, by neměly být podporovány z důvodů míry způsobeného utrpění a nutnosti ukončit 
odchyt volně žijících primátů pro výzkumné účely v laboratořích.        

Pozměňovací návrh 571
Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) výzkum zahrnující komerční 
dárcovství lidských vajíček, tkání a buněk, 
jakož i náhradní mateřství;  

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) výzkum zahrnující záměrné oddělení 
zvířecí matky a jejích mláďat; 

Or. en

Odůvodnění

Projekty zahrnující oddělení zvířecí matky od mláděte jsou předmětem časté kritiky, a sice 
z důvodu nepřijatelné míry způsobeného utrpení. Takové projekty by neměly být podporovány 
z veřejných finančních prostředků.   

Pozměňovací návrh 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Program Horizont 2020 vylučuje 
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právní subjekty (včetně přidružených 
subjektů), jejichž účast vzhledem k cílům, 
které sledují, k místu jejich usazení, k 
charakteru nebo umístění jejich činností 
by vedla k tomu, že by Evropská unie 
musela uznat jako zákonnou situaci nebo 
poskytnout pomoc či podporu při 
zachování situace vycházející ze 
závažného porušení mezinárodních 
právních předpisů (včetně mezinárodního 
humanitárního práva), kde by takové 
porušení konstatovala rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN nebo rozsudek či 
poradní stanovisko Mezinárodního 
soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Program Horizont 2020 vylučuje účast 
podniků se sídlem v třetí zemi, která 
vystupuje jako offshorové finanční 
centrum nebo v níž nejsou žádné nebo 
nominální daně, s chybějící účinnou 
výměnou informací se zahraničními 
daňovými orgány, nedostatečnou 
transparentností zákonodárných, 
soudních nebo administrativních 
ustanovení či chybějící povinností zajistit 
významné místní zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk či buněk 
z pupečníkové krve může být financován, a 
to v závislosti na obsahu vědeckého návrhu 
i na právním rámci daných členských států.
Výzkum embryonálních kmenových 
buněk lze provádět pouze u přebytečných 
embryí, počatých v rámci oplodnění in 
vitro, které nejsou předmětem 
rodičovského plánu. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských státech.
V členském státě se nefinancuje žádná 
činnost, která je v něm zakázána. Avšak 
lékařský výzkum všech typů kmenových 
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 577
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Mohou být rovněž 
financovány výzkumné činnosti zaměřené 
na vytvoření lidských embryí výlučně za 
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V členském státě se nefinancuje žádná 
činnost, která je v něm zakázána.

účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně přenosu jader 
somatických buněk, pokud nelze výzkum 
provést za využití přebytečných embryí, a 
to v závislosti na právním rámci 
zúčastněného členského státu. 
Financování se neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázané ve všech 
členských státech. V členském státě se 
nefinancuje žádná činnost, která je v něm 
zakázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Podporují se výzkumné činnosti, jejichž 
cílem je vytvořit a vylepšit terapie 
využívající lidské kmenové buňky 
dospělých jedinců. Financování výzkumu
lidských dospělých kmenových buněk 
může být zajištěno, a to v závislosti na 
obsahu vědeckého návrhu i na právním 
rámci daných členských států. Zejména se 
podporuje výzkum kmenových buněk 
z pupečníkové krve a indukovaných 
pluripotentních kmenových buněk. 
Financování se neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázané ve všech 
členských státech. V členském státě se 
nefinancuje žádná činnost, která je v něm 
zakázána.

Or. it

Pozměňovací návrh 579
Angelika Niebler, Markus Pieper
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Nutnost pozměňovacích návrhů vyplývá ze změn navrhovaných Angelikou Nieblerovou s cílem 
vytvořit čl. 16 odst. 3 písm. ca) (nové) a čl. 16 odst. 3 písm. cb) (nové).

Pozměňovací návrh 580
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

V souladu s čl. 16 odst. 3 písm. c), který vylučuje výzkum, při němž se využívají embryonální 
lidské kmenové buňky. 

Pozměňovací návrh 582
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 583
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Mohou být rovněž financovány 
výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně přenosu jader 
somatických buněk, pokud to dotčené 
členské státy povolují a pokud nelze 
výzkum provést za využití přebytečných 
embryí. Co se týče výzkumu zaměřeného 
na přebytečná lidská embrya je možné 
poskytnout prostředky pouze na projekty, 
které zahrnují získávání kmenových 
buněk.

Or. en

Odůvodnění

Ve výzkumu nelze vždy dosáhnout cíle využíváním přebytečných embryí. Kvalita přebytečných 
embryí z in vitro fertilizace není vždy optimální a může tudíž výsledky výzkumu zkreslit.   
Vytváření nových embryí přenosem jader somatických buněk bude pro terapeutické 
uplatňování výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk nepostradatelné.

Pozměňovací návrh 586
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výzkum financovaný z prostředků EU 
spadající do působnosti směrnice 
2010/63/EU o ochraně zvířat používaných 
pro vědecké účely podléhá přísnému a 
transparentnímu procesu přezkoumání 
etického a vědeckého významu, včetně 
plného prokazování tvrzení týkajících se 
důležitosti zvířecích modelů pro situace 
lidí, jakož i požadavků zpětného 
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hodnocení veškerých pokusů na zvířatech 
financovaných z prostředků EU nezávisle 
na živočišném druhu a závažnosti 
důsledků. 

Or. en

Odůvodnění

Program Horizont 2020 by měl být v souladu s požadavky směrnice 2010/63/EU o ochraně 
zvířat používaných pro vědecké účely. Jestliže se při pokusech používají zvířata, je za tímto 
účelem třeba provést komplexní vyhodnocení projektu. Pokud jde o výzkum na zvířatech 
financovaný z prostředků EU mělo by se navíc vypracovat zpětné hodnocení, aby se zajistilo, 
že náležitost zvířecích modelů je předmětem neustálého sledování s cílem zlepšit a usnadnit 
budoucí rozhodnutí o financování.

Pozměňovací návrh 587
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Oblasti výzkumu uvedené v odstavci 3
mohou být přezkoumány s ohledem na 
vědecký pokrok v rámci průběžného 
hodnocení uvedeného v čl. 26 odst. 1.

5. Mají-li být oblasti výzkumu uvedené 
v odstavci 3 přezkoumány s ohledem na 
vědecký pokrok v rámci průběžného 
hodnocení uvedeného v čl. 26 odst. 1, 
Komise tak učiní na základě návrhu 
právního předpisu.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Veškeré výzvy k předkládání návrhů 
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v oblasti bezpečnostního výzkumu jsou 
předmětem posouzení ex-ante etického a 
společenského dopadu a veškeré navržené 
projekty financování jsou předmětem 
etického přezkumu v průběhu jejich 
provádění. Posouzení dopadu ex-ante a 
etický přezkum přesahují úzkou hranici 
ochrany soukromí a údajů a věnují plnou 
pozornost možným společenským 
dopadům základní výzkumné a vývojové 
agendy. Výzvy, které vyvolávají závažné 
obavy z etického a/nebo společenského 
dopadu, podléhají zesílenému dohledu a 
kontrole.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy
a politiky financování Unie, včetně 
strukturálních fondů, společné zemědělské 
politiky, Programu pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME), 
programu Erasmus pro všechny, nástroje 
Life a strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie, včetně strukturálních 
fondů, společné zemědělské politiky, 
Programu pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední 
podniky (COSME), programu Erasmus 
pro všechny, nástroje Life+ a strategie 
Evropa 2020, jakož i financování 
výzkumu a inovací z prostředků členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie, včetně strukturálních 
fondů a specifických podpůrných a 
kompenzačních programů a opatření 
v rámci regionální politiky a politiky 
soudržnosti.

Or. pt

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti a účinnosti by se program Horizont 2020 měl doplňovat s programy 
financování Unie v rámci strukturálních fondů a specifických programů a opatření.

Pozměňovací návrh 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní důraz programu Horizont 2020 by 
měl spočívat ve financování špičkového 
výzkumu.
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Strukturální fondy mají hrát klíčovou 
úlohu prostřednictvím budování kapacit a 
poskytováním prostředků k dosažení 
excelence za účelem přípravy vynikajících 
projektů, které dokáží soutěžit 
o financování z programu Horizont 2020.
Součinnost mezi programem Horizont 
2020 a politikou soudržnosti na podporu 
výzkumu a inovací bude dosažena 
koordinovaným prováděním doplňkových 
opatření. Tam, kde je to možné, se 
podporuje interoperabilita mezi těmito 
dvěma nástroji a povzbuzuje kumulace 
nebo kombinace financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní a regionální fondy by 
měly podporovat kladně hodnocené 
projekty ERV, akce „Marie Curie“ nebo 
projekty spolupráce, které splňují kritéria 
excelence, ale v rámci programu Horizont 
2020 na ně není dostatek finančních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Součinnost se strukturálními fondy

Strukturální fondy by měly být v plném 
rozsahu využity k podpoře budování 
kapacit a infrastruktury pro výzkum a 
vývoj v regionech prostřednictvím 
účelových činností zaměřených na 
vytváření center excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Organizace občanské společnosti

1) Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti organizací občanské 
společnosti v programu Horizont 2020 a 
inovačnímu dopadu na tyto organizace. 
Kvantitativní a kvalitativní posouzení 
účasti organizací občanské společnosti se 
provedou v rámci opatření pro hodnocení 
a sledování.
2) Zvláštní pozornost se věnuje 
iniciativám zaměřeným na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování organizací občanské 
společnosti v rámci programu 
Horizont 2020. K tomuto účelu se využije 
program Horizont 2020 a další programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů.
3) Organizace občanské společnosti je 
třeba konzultovat v průběhu provádění, 
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plánování, monitorování a hodnocení 
programu Horizont 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Známka vynikající kvality

Program Horizont 2020 udělováním 
známky vynikající kvality přispívá 
k určení center excelence, hodnocení 
jejich potenciálu a jejich zviditelňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Malé a střední podniky Soukromý sektor a malé a střední podniky

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění
zvýšené účasti soukromého sektoru a 
zejména účasti malých a středních podniků
(dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti soukromého sektoru se 
provedou v rámci opatření pro hodnocení a 
sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění
zvýšené účasti soukromého sektoru, 
zejména malých a středních podniků (dále 
jen „MSP“), v programu Horizont 2020 a 
inovačnímu dopadu na tyto podniky.
Kvantitativní a kvalitativní posouzení 
účasti soukromého sektoru a zejména 
účasti MSP se provedou v rámci opatření 
pro hodnocení a sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění
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přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

zvýšené účasti malých a středních podniků
(dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu 
na tyto podniky. Kvantitativní a 
kvalitativní posouzení účasti MSP se 
provedou v rámci opatření pro hodnocení a 
sledování.

Or. de

Pozměňovací návrh 603
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a dopadu výzkumu a 
inovací na tyto podniky. Kvantitativní a 
kvalitativní posouzení účasti MSP se 
provedou v rámci opatření pro hodnocení a 
sledování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 604
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) ve fázi 
provádění programu Horizont 2020 a 
inovačnímu dopadu na tyto podniky.
Kvantitativní a kvalitativní posouzení 
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opatření pro hodnocení a sledování. účasti MSP se provedou v rámci opatření 
pro hodnocení a sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020, zejména v rozvinuté fázi 
připravenosti k obchodnímu využití,  a 
inovačnímu dopadu na tyto podniky.
Kvantitativní a kvalitativní posouzení 
účasti MSP se provedou v rámci opatření 
pro hodnocení a sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 

2. Zvláštní akce se provedou vytvořením 
souboru diverzifikovaných nástrojů na 
financování nástrojů, které budou mít 
MSP k dispozici. Zvláštní akce se stanoví
v rámci specifického cíle „inovace v MSP“ 
v části II bodě 3.3 písm. a) přílohy. 
V rámci těchto akcí by se měl klást velký
důraz na financování a provádění
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
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s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace 
v MSP“.

s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem, a to 
formou jednotné specializované 
administrativní struktury, a je uzpůsoben 
potřebám MSP. Specializovaný nástroj pro 
MSP se provádí výhradně v oblastech 
určených v rámci specifického cíle 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“, uvedeného 
příloze I části II bodě 1, a v rámci každého 
ze specifických cílů spadajících do priority
„společenské výzvy“, uvedených 
v příloze I části III bodech 1 až 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

2. Specializovaný nástroj pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem, bude vytvořen
v rámci jednotného řídícího orgánu a je 
prováděn tak, jak je uvedeno v příloze I 
části II bodě 3.3 písm. a), které se týká 
specifického cíle „inovace v MSP“.
Nástroj bude tematicky spojen se 
specifickým cílem „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeným v příloze I 
části II bodě 1, a v rámci každého ze 
specifických cílů spadajících do priority
„společenské výzvy“, uvedených 
v příloze I části III bodech 1 až 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
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Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.
Je zásadní, aby byly MSP začleněny do 
celého hodnotového řetězce, a tím získaly 
přístup ke všem příležitostem v rámci 
programu Horizont 2020.   

Or. en

Odůvodnění

V řadě odvětvích jsou MSP základní součástí průmyslové struktury. Jakožto dodavatelé a
subdodavatelé průmyslu představují  kritické články výrobního řetězce.    Z tohoto důvodu je 
důležité, aby MSP byly zapojeny do činností s výrobci původního zařízení, jinými dodavateli 
včetně velkých podniků, organizací pro výzkum a technologie a vysokých škol a aby MSP 
nebyly ve svých programech izolovány.

Pozměňovací návrh 609
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 2. Zvláštní akce pro MSP se provedou 
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specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

v rámci specifického cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají mimo 
jiné formu specializovaného nástroje pro 
MSP, který je zacílen na všechny druhy 
MSP s inovačním potenciálem v širokém 
smyslu a který se používá konzistentním 
způsobem a je uzpůsoben potřebám MSP, 
jak je uvedeno v příloze I části II bodě 3.3 
písm. a), které se týká specifického cíle
„inovace v MSP“.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

2. Zvláštní akce pro MSP se provedou 
v rámci specifického cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají mimo 
jiné formu specializovaného nástroje pro 
MSP, který je zacílen na všechny druhy 
MSP s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 611
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“, 
při plném respektování zásady subsidiarity 
a snahy o evropskou přidanou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
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specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem
prostřednictvím jednotného řízení a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

Or. en

Odůvodnění

Existuje riziko, že budou-li prostředky poskytovány z různých rozpočtových položek (vedoucí 
postavení  průmyslu, konkrétní společenské výzvy apod.), jednotlivá GŘ nebo oddělení 
Komise by mohly vypracovat a prosazovat  vlastní variantu programu.

Pozměňovací návrh 613
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného programu pro MSP, 
který je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

Or. en

Odůvodnění

Aby se program účinně zaměřil na MSP s cílem zajistit odpovídající a účinné provádění 
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konkrétních opatření pro MSP a maximalizovat dopad programu Horizont 2020, je nezbytné 
uplatnit tato opatření ve výchozích podmínkách programu s konkrétním rozpočtem a také 
v konkrétní struktuře zajišťující provádění, která dokáže zohlednit praktická omezení existující 
v MSP a v jejich spolupráci s partnery.

Pozměňovací návrh 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 30 %
celkového rozpočtu na specifický cíl
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ a 15 % 
rozpočtu na prioritu „společenské výzvy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Odůvodnění

Je strategicky důležité, aby byly MSP mnohem více podporovány v účasti na rámcovém 
programu, který Komise předkládá.

Pozměňovací návrh 616
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 by měl vést
k tomu, že na MSP bude směřovat 20 %
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení účasti MSP je klíčovým faktorem pro využití inovačních možností aktivních a 
inovačních podniků, jak začínajících, tak osamostatněných od výzkumných organizací a 
univerzit směrem k inovačním řešením a celkové úspěšnosti programu Horizont 2020. 
Zatímco se dodržuje sedmý rámcový program a pravděpodobně bude dosaženo 15% cíle, pro 
plné využití inovativního potenciálu MSP je třeba stanovit ambicióznější, ale realistický 
a dosažitelný cíl.

Pozměňovací návrh 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 15 %

3. Nejméně 20 % celkového spojeného 
rozpočtu na specifický cíl „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
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celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“ je určeno na nástroj pro MSP, jak 
stanoví odstavec 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat nejméně 20 %
celkového rozpočtu programu Horizont 
2020. Nejméně 10% rozpočtu programu 
Horizont 2020 je určeno na provádění 
nástroje pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 20 %
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.
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Or. en

Odůvodnění

Tento článek by se měl upravit tak, aby se zvýšil podíl rozpočtu, jenž je vyhrazen pro MSP, a 
sice z 15 na 20 %.   

Pozměňovací návrh 620
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 by měl vést
k tomu, že na MSP bude směřovat
minimálně 20 % celkového spojeného 
rozpočtu na specifický cíl „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

Or. it

Odůvodnění

Pro MSP by mělo být vyčleněno alespoň 20 % celkového rozpočtu vzhledem k jejich 
významnému vlivu na hospodářství, produktivitu, tvorbu pracovních míst a inovační 
schopnost v EU.

Pozměňovací návrh 621
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Přibližně 15 % celkového spojeného 
rozpočtu na specifický cíl „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
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v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

výzvy“ je určeno pro MSP.

Or. de

Pozměňovací návrh 622
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 624
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 625
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Romana Jordan
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Na tomto místě je třeba vložit slovo „nejméně“, aby se zabránilo skutečnosti, že hodnota 
15 % se bude považovat za strop části prostředků, které jsou určeny MSP, a aby se zachovala 
možnost, že získají ještě větší podíl.   

Pozměňovací návrh 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\907403CS.doc 67/134 PE492.710v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 by měl vést
k tomu, že na MSP bude směřovat výrazné 
množství vyčleněných prostředků
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“. Očekává se, že příjemci ze 
soukromého sektoru obdrží podstatnou 
část celkového rozpočtu na program 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries



PE492.710v01-00 68/134 AM\907403CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nástroj pro MSP bude v první řadě 
prováděn přístupem zdola nahoru. Oblasti 
provádění se zaměří výhradně na prioritní 
oblasti určené v rámci specifického cíle 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“, uvedeného 
příloze I části II bodě 1, a v rámci 
každého ze specifických cílů spadajících 
do priority „společenské výzvy“, 
uvedených v příloze I části III bodech 1 
až 6. Nástroj pro MSP může případně také 
sloužit jako nástroj pro zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi
nebo zadávání veřejných zakázek 
inovačních řešení konkrétních společných 
potřeb zadavatelů veřejných zakázek EU 
v Evropě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 632
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu s ustanoveními odstavců 1 
a 3 Komise provede hodnocení a 
zaznamená účast MSP ve výzkumných
programech. Nebude-li dosažena cílová 
míra 15 %, Komise prověří příčiny této 
situace a neprodleně navrhne nová 
opatření vedoucí ke splnění tohoto cíle.   

Or. fr

Pozměňovací návrh 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kromě toho by nejméně 10 % 
z rozpočtu druhého a třetího pilíře mělo 
být vyčleněno na specializovaný nástroj 
pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 b (nový)



PE492.710v01-00 70/134 AM\907403CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Zvláštní pozornost se také věnuje 
přiměřené účasti a zastoupení MSP v 
řídících strukturách Evropského 
výzkumného prostoru a zejména 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Projekty spolupráce a program partnerství
Program Horizont 2020 se v první řadě 
provádí prostřednictvím nadnárodních 
projektů spolupráce uskutečňovaných na 
základě výzev k předkládání návrhů v 
rámci ročních pracovních programů 
programu Horizont 2020. Doplňkem 
těchto projektů jsou partnerství v rámci 
veřejného sektoru a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, která budou 
rozvíjena společně s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Rychlá cesta k inovacím

1. Aby se urychlilo zavádění inovací na 
trh a jejich šíření, počítá se pro „rychlou
cestu k inovacím“ s 20 % finančních 
prostředků Unie v rámci specifického cíle 
„vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“ a v každé 
ze „společenských výzev“ v části III.
2. „Rychlá cesta k inovacím“ je nástroj, 
který umožňuje přístup zdola nahoru, což 
výrazně urychlí cestu od nápadu k jeho 
uvedení na trh a podle předpokladů zvýší 
účast průmyslu, MSP i nových žadatelů 
v programu Horizont 2020. V důsledku 
tak podnítí investice soukromého sektoru 
do výzkumu, vývoje a inovací, podpoří 
výzkum a inovace se zaměřením na 
vytváření hodnoty a urychlí přeměnu 
nových technologií v poptávané inovativní 
produkty, na nichž budou založeny 
budoucí podniky, hospodářský růst a 
zaměstnanost.
3. Činnosti zahrnují celý inovační cyklus, 
ale měly by se zaměřit na činnosti spojené 
s inovacemi, na experimentální a 
předobchodní vývoj zahrnující fáze vývoje 
od předvedení nové technologie až po 
zavedení na trh včetně pilotního testování, 
demonstrace, zkušebního zařízení, 
prenormativního výzkumu a stanovení 
norem a na zavádění inovací na trh.
4. „Rychlá cesta k inovacím“ se provede 
jako nástroj viditelného financování, který 
představuje snadný a rychlý přístup ke 
spolupráci v oblasti aplikovaného 
výzkumu a řídí se zvláštním postupem 
výběru uvedeným v nařízení (EU) č. 
xxxx/2012 [pravidla pro účast a šíření 
výsledků].

Or. en



PE492.710v01-00 72/134 AM\907403CS.doc

CS

Odůvodnění

S náležitým ohledem na zamýšlený posun programu Horizont 2020 směrem k inovacím je 
nutné, aby poskytoval alespoň jeden nástroj, jenž umožňuje kdykoliv systematicky hodnotit 
a financovat inovativní myšlenky, přičemž bude využívat rychlý, standardizovaný a spolehlivý 
postup. Nástroj „otevřených výzev“ neboli přístup „zdola nahoru“ se zárukou šesti měsíců 
mezi podáním žádosti a udělením grantu zajistí, aby inovativnímu nápadu nehrozilo, že 
zastará, než bude projekt moci konečně začít. Také se tím zvýší účast průmyslu.

Pozměňovací návrh 637
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.
Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, do kterých se členské státy 
mohou zapojit, budou založena na 
možnosti členských států rozhodovat na 
vnitrostátní úrovni o tom, zda a jakým 
způsobem chtějí tato partnerství podpořit 
a zároveň nebránit plnému zapojení 
nejlepších evropských subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.
Hlavním kritériem pro výběr účastníků je 
excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
předkonkurenčních výzkumných 
a inovačních činností, které mají 
strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů, 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro další financující 
orgány uvedené v čl. [55 odst. 1 písm. b) 
bodě v) nebo vii)] nařízení (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení]. Tato 
forma partnerství se použije pouze 
v případech, kdy je to opodstatněno 
rozsahem sledovaných cílů a mírou 
potřebných zdrojů;

a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů a 
pro další financující orgány uvedené v čl. 
[55 odst. 1 písm. b) bodě v) nebo vii)] 
nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení], na základě analýzy nákladů a 
přínosů a důkladného posouzení jejich 
správy a fungování s ohledem na kritéria 
otevřenosti, transparentnosti, účelnosti a 
účinnosti a za předpokladu, že splňují 
kritéria stanovená v odstavci 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů, 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a pro další financující orgány uvedené 
v čl. [55 odst. 1 písm. b) bodě v) nebo vii)] 
nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení]. Tato forma partnerství se použije 
pouze v případech, kdy je to opodstatněno 

a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů, 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a pro další financující orgány uvedené 
v čl. [55 odst. 1 písm. b) bodě v) nebo vii)] 
nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení]. Tato forma partnerství se použije 
pouze v případech, kdy je to opodstatněno 
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rozsahem sledovaných cílů a mírou 
potřebných zdrojů;

rozsahem sledovaných cílů a mírou 
potřebných zdrojů. Komise zajistí jednotný 
zdroj financování s výjimkou případů, kde 
existuje jednoznačná dohoda mezi Komisí 
a členskými státy o poskytnutí 
dostatečného rozpočtu pro společné 
financování konkrétní iniciativy.

Or. en

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. Jednotný zdroj financování 
v rámci programu Horizont 2020 je upřednostňovaným řešením, pokud jde o zjednodušení 
provádění projektů a zajištění rovných příležitostí pro účast v různých účastnických zemích.

Pozměňovací návrh 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů, 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a pro další financující orgány uvedené 
v čl. [55 odst. 1 písm. b) bodě v) nebo vii)] 
nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení]. Tato forma partnerství se použije 
pouze v případech, kdy je to opodstatněno 
rozsahem sledovaných cílů a mírou 
potřebných zdrojů;

a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů, 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a pro další financující orgány uvedené 
v čl. [55 odst. 1 písm. b) bodě v) nebo vii)] 
nařízení (EU) č. XX/2012 [nové finanční 
nařízení]. Tato forma partnerství se použije 
pouze v případech, kdy je to opodstatněno 
rozsahem sledovaných cílů, soudržností se 
stávajícími cíli politiky EU a mírou 
potřebných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 643
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uzavření smluvního ujednání mezi 
partnery uvedenými v odstavci 1, ve 
kterém se stanoví cíle partnerství, příslušné 
závazky partnerů, hlavní ukazatele 
výkonnosti a výstupy, kterých se má 
dosáhnout, včetně označení výzkumných a 
inovačních činností, na které se žádá 
podpora z programu Horizont 2020.

b) uzavření smluvního ujednání mezi 
partnery uvedenými v odstavci 1, ve 
kterém se stanoví cíle partnerství, příslušné 
závazky, úlohy a odpovědnosti partnerů, 
zásady správy zajišťující otevřené a 
transparentní fungování a zapojení 
zúčastněných stran, hlavní ukazatele 
výkonnosti a výstupy, kterých se má 
dosáhnout, včetně označení výzkumných a 
inovačních činností, na které se žádá 
podpora z programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru se vytvářejí pouze ve 
výjimečných případech, kdy je jejich 
zřízení opodstatněno rozsahem
sledovaných cílů a kdy lze prokázat, že 
prostřednictvím jiných forem partnerství 
nebo jiných nástrojů financování nelze 
dosáhnout daného cíle nebo nezbytného 
vyvážení zdrojů či zapojení různých stran.

Or. en
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Pozměňovací návrh 645
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na základě článku 187 Smlouvy 
o fungování Evropské unie nebudou 
založena žádná nová partnerství 
veřejného a soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru se určí otevřeným a průhledným 
způsobem na základě všech těchto kritérií:

3. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru se určují, vytvářejí a probíhají 
otevřeným a průhledným způsobem. 
Všechna nová partnerství se vytvářejí na 
základě alespoň všech těchto kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Partnerství veřejného a soukromého 3. Partnerství veřejného a soukromého 
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sektoru se určí otevřeným a průhledným 
způsobem na základě všech těchto kritérií:

sektoru se určí a provádějí otevřeným a 
průhledným způsobem na základě všech 
těchto kritérií:

Or. ro

Pozměňovací návrh 648
Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie; a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie a 
přidaná hodnota nástroje partnerství 
veřejného a soukromého sektoru pro 
přenos výsledků výzkumu a inovací na trh 
v těch oblastech, v nichž MSP hrají na 
místní úrovni rozhodující úlohu ve 
vytváření bohatství.

Or. en

Odůvodnění

Partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou hrát velmi strategickou a účinnou úlohu 
v rozvoji MSP, a to také v souvislosti s územním rozsahem, který tento rozvoj má.

Pozměňovací návrh 649
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie; a) prokázání přidané hodnoty akce na 
úrovni Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 650
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a 
socioekonomické otázky vymezením 
společných cílů v rámci celého programu 
Horizont 2020, jasných a měřitelných 
společenských cílů a cílů 
konkurenceschopnosti, včetně vytváření 
společností a pracovních míst, duševního 
vlastnictví a patentů, cílů v oblasti 
vzdělávání / odborné přípravy a zásad 
odpovědnosti za dosažení těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) míra dopadu na možné zvýšení 
průmyslové konkurenceschopnosti, 
udržitelného růstu a socioekonomických 
otázek s vědomím, že není možné dopředu 
v plné míře rozpoznat potenciální přínos 
jednotlivých projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) možná míra dopadu na řešení 
společenských otázek, udržitelnost nebo 
průmyslovou konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, vytváření 
pracovních míst, udržitelný růst a 
socioekonomické otázky a společenské 
výzvy;

Or. en

Odůvodnění

Způsoby financování programu Horizont 2020, včetně partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, by měly naplňovat naléhavé socioekonomické potřeby, například vytváření 
pracovních míst, a měly by zajistit lepší součinnost se společenskými výzvami tak, jak jsou 
určeny v části III programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 654
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dlouhodobý závazek všech partnerů na 
základě sdílené vize a jasně vymezených 
cílů;

c) dlouhodobý závazek všech partnerů na 
základě sdílené vize a jasně vymezených 
cílů; zejména finanční závazek účastníků 
soukromého sektoru, a to i v peněžní 
podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dlouhodobý závazek všech partnerů na 
základě sdílené vize a jasně vymezených 
cílů;

c) závazek všech partnerů na základě 
sdílené vize a jasně vymezených cílů;

Or. en

Odůvodnění

Požadavek „dlouhodobého závazku“ je pro soukromý sektor obtížný. Za současných 
hospodářských podmínek jsou plánovací období v průmyslu mnohem kratší. Ekonomika není 
natolik stabilní, aby bylo možné od soukromého sektoru očekávat, že vyhradí zdroje 
a rozpočet na několik let. Je třeba větší pružnosti.



PE492.710v01-00 82/134 AM\907403CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 657
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) účast různých partnerů spolu se 
soukromým sektorem, zejména silné 
zapojení univerzit a výzkumných 
pracovníků, prokázání účinného zapojení 
MSP a účast dalších subjektů, například
veřejných společností, neziskových 
organizací a organizací občanské 
společnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jasné vymezení úloh každého z partnerů 
a dohodnuté klíčové ukazatele výkonnosti 
na zvolené období.

e) jasné vymezení úloh a odpovědností
každého z partnerů a dohodnuté klíčové 
ukazatele výkonnosti na zvolené období.

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) schopnost napomáhat při vytváření a 
posilování sítí výzkumných pracovníků, 
pacientů a zúčastněných stran s cílem 
zlepšit jejich vzájemné vztahy a výměnu 
mezi nimi, příslušnými odvětvími, 
institucemi a občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) předvedení otevřeného a 
transparentního systému správy a zásad 
řádného finančního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zapojení všech zúčastněných partnerů 
z celého hodnotového řetězce, včetně 
koncových uživatelů, MSP a výzkumných 
institucí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 662
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) závazek k činnostem zajišťujícím 
integraci znalostního trojúhelníku: 
vzdělávání, výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Před upevněním podpory poskytované 
stávajícím partnerstvím nebo před 
zřízením nových partnerství provede 
Komise souhrnné hodnocení a posouzení 
dopadu partnerství zřízených v rámci 
sedmého rámcového programu (společné 
technologické iniciativy, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu evropské hospodářské obnovy a 
znalostních a inovačních společenství 
zřízených Evropským inovačním a 
technologickým institutem).
Na základě tohoto hodnocení a posouzení 
předloží Komise v průběhu provádění 
programu Horizont 2020 návrhy na to, 
jak výrazně zlepšit řízení a fungování 
stávajících partnerství veřejného a 
soukromého sektoru s cílem zajistit jejich 
účelnější a účinnější dopad i otevřené a 
transparentní fungování a zamezit střetu 
zájmů.



AM\907403CS.doc 85/134 PE492.710v01-00

CS

Posouzení a přezkum se zaměří zejména 
na dopad na MSP a menší výzkumné 
organizace s cílem zajistit jejich lepší 
účast, pokud jde o stanovení programu 
výzkumu a o projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do jednoho roku po vstupu 
tohoto nařízení v platnost budou stávající 
i nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru důkladně 
přezkoumána, aby se analyzovala jejich 
přidaná evropská hodnota. Výsledek 
tohoto přezkumu se předloží Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud důkladný přezkum odhalí, že 
nebylo dostatečně splněno kritérium 
evropské přidané hodnoty, Evropský 
parlament a Rada mohou rozhodnout 
o tom, že již tato partnerství veřejného 
a soukromého sektoru nebudou 
financovat. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru zpřístupní veřejné finanční 
prostředky především prostřednictvím 
transparentního postupu a výzev 
k předkládání návrhů s pravidly účasti, 
která jsou v souladu s pravidly 
stanovenými v programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 přispívá 
k posilování partnerství v rámci veřejného 
sektoru v případech, kdy se v rámci Unie 
společně provádějí akce na regionální, 
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.

Program Horizont 2020 přispívá 
k posilování partnerství v rámci veřejného 
sektoru v případech, kdy se v rámci Unie 
společně provádějí akce na regionální, 
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.
Částka použitá na financování partnerství 
v rámci veřejného sektoru nepřekročí 
15 % celkového rozpočtu programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Marisa Matias
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 přispívá 
k posilování partnerství v rámci veřejného 
sektoru v případech, kdy se v rámci Unie 
společně provádějí akce na regionální, 
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.

Program Horizont 2020 přispívá 
k posilování partnerství v rámci veřejného 
sektoru v případech, kdy se v rámci Unie 
koordinovaně, harmonizovaně a společně 
provádějí akce na místní, regionální, 
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi členskými 
státy.

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi členskými státy 
a tyto iniciativy mohou případně 
zahrnovat regiony a obce. Finanční 
příspěvek Unie je podmíněn existencí 
přidané evropské hodnoty a tím, že se 
zdroje budou vzájemně doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi členskými 
státy.

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi regiony 
členských států, nejlépe těmi, které tvoří 
součást stejného euroregionu nebo 
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stejného evropského seskupení pro 
územní spolupráci založeného podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS)*.
* Úř. věst. L 210, 31. 7. 2006, s. 19.

Or. it

Pozměňovací návrh 671
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi členskými 
státy.

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
společného plánování mezi členskými státy 
i jejich městy a regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy v souladu 
s článkem 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

b) účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy v souladu 
s článkem 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a to za případné účasti 
orgánů na nižší než národní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy v souladu 
s článkem 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

b) účasti Unie v programech prováděných 
několika regionálními orgány nebo
členskými státy v souladu s článkem 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno značnými 
předchozími finančními závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce. Nástroj ERA-NET 
může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla 
a způsoby provádění společných výzev a 
akcí. Může se také použít za účelem 
přípravy iniciativy podle článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Nástroj ERA-NET může zahrnovat cíl 
harmonizovat pravidla a způsoby 
provádění společných výzev a akcí. Může 
se také použít za účelem přípravy iniciativy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 675
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno značnými

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno předchozími 
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předchozími finančními závazky
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce. Nástroj ERA-NET 
může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla 
a způsoby provádění společných výzev a 
akcí. Může se také použít za účelem 
přípravy iniciativy podle článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

výsledky zúčastněných subjektů, pokud jde 
o společné výzvy a akce. Nástroj ERA-
NET může zahrnovat cíl harmonizovat 
pravidla a způsoby provádění společných 
výzev a akcí. Může se také použít za 
účelem přípravy iniciativy podle 
článku 185 Smlouvy o fungování Evropské 
unie;

Or. pl

Odůvodnění

Pokračování výzkumu by nemělo záviset na výši dosavadního financování, ale na dosažených 
výsledcích.

Pozměňovací návrh 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno značnými 
předchozími finančními závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce. Nástroj ERA-NET 
může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla 
a způsoby provádění společných výzev a 
akcí. Může se také použít za účelem 
přípravy iniciativy podle článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno předchozími 
orientačními finančními závazky 
zúčastněných subjektů, v hotovosti nebo 
v naturáliích, pokud jde o společné výzvy 
a akce. Nástroj ERA-NET může zahrnovat 
cíl harmonizovat pravidla a způsoby 
provádění společných výzev a akcí. Může 
se také použít za účelem přípravy iniciativy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno značnými 
předchozími finančními závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce. Nástroj ERA-NET 
může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla 
a způsoby provádění společných výzev a 
akcí. Může se také použít za účelem 
přípravy iniciativy podle článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno předchozími 
orientačními finančními závazky 
zúčastněných subjektů, ať už v hotovosti 
nebo v naturáliích, pokud jde o společné 
výzvy a akce. Nástroj ERA-NET může 
zahrnovat cíl harmonizovat pravidla a 
způsoby provádění společných výzev a 
akcí. Může se také použít za účelem 
přípravy iniciativy podle článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Or. it

Odůvodnění

Jestliže zúčastněné subjekty nemají k dispozici dostatek finančních prostředků, mohou přesto 
významně přispět poskytováním služeb, zařízení nebo pracovních sil.

Pozměňovací návrh 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno značnými
předchozími finančními závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce. Nástroj ERA-NET 
může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla 
a způsoby provádění společných výzev a 
akcí. Může se také použít za účelem 
přípravy iniciativy podle článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Pro účely písmene a) je doplňkové 
financování podmíněno předchozími 
orientačními finančními závazky 
zúčastněných subjektů v hotovosti nebo 
v naturáliích, pokud jde o společné výzvy 
a akce. Nástroj ERA-NET může zahrnovat 
cíl harmonizovat pravidla a způsoby 
provádění společných výzev a akcí. Může 
se také použít za účelem přípravy iniciativy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en
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Odůvodnění

Tento článek by měl být pozměněn tak, aby zavedl možnost přijmout finanční závazky 
zúčastněných subjektů v hotovosti nebo v naturáliích.

Pozměňovací návrh 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se takové iniciativy 
navrhují pouze v případech, kdy nastane 
potřeba vytvořit specializovanou prováděcí 
strukturu a kdy se zúčastněné země ve 
vysoké míře zavázaly k integraci na 
vědecké, řídící a finanční úrovni. Návrhy 
iniciativ uvedených v písmeni b) se kromě 
toho určí na základě všech těchto kritérií:

Pro účely písmene b) se takové iniciativy 
navrhují pouze v případech, kdy nastane 
potřeba vytvořit specializovanou prováděcí 
strukturu a kdy se zúčastněné země anebo 
regiony ve vysoké míře zavázaly 
k integraci na vědecké, řídící a finanční 
úrovni. Návrhy iniciativ uvedených 
v písmeni b) se kromě toho určí na základě 
všech těchto kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí anebo regionů, v hotovosti nebo 
v naturáliích, včetně předchozích závazků 
sdružit vnitrostátní nebo regionální 
investice pro účely nadnárodního výzkumu 
a inovací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 681
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí a přehled kladných výsledků i
předchozích závazků sdružit vnitrostátní 
nebo regionální investice pro účely 
nadnárodního výzkumu a inovací;

Or. pl

Odůvodnění

Pokračování výzkumu by nemělo záviset na výši dosavadního financování, ale na dosažených 
výsledcích.

Pozměňovací návrh 682
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí, ať už v hotovosti nebo v naturáliích, 
včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

Or. it

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh ke čl. 20 odst. 2, pododstavec 2.

Pozměňovací návrh 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

b) orientační finanční závazky 
zúčastněných zemí, v hotovosti nebo v 
naturáliích, včetně předchozích závazků 
sladit vnitrostátní nebo regionální investice 
pro účely nadnárodního výzkumu a inovací 
a případně sdružovat zdroje;

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by měl být pozměněn tak, aby zavedl možnost přijmout finanční závazky 
zúčastněných subjektů v hotovosti nebo v naturáliích.

Pozměňovací návrh 684
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přidaná hodnota akce na úrovni Unie; c) přidaná hodnota akce na úrovni 
členského státu;

Or. pl

Odůvodnění

Přidanou hodnotu na úrovni Unie lze vyčíslit jako součet přidané hodnoty dosažené 
v členských státech.

Pozměňovací návrh 685
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty usazené v třetích zemích a 
mezinárodní organizace jsou způsobilé 
k účasti na nepřímých akcích programu 
Horizont 2020 za podmínek uvedených 
v nařízení (EU) XX/XX [pravidla pro 
účast]. V rámci programu Horizont 2020 se 
podporuje mezinárodní spolupráce s třetími 
zeměmi a mezinárodními organizacemi, 
zejména za účelem dosažení těchto cílů:

1. Subjekty usazené v třetích zemích a 
mezinárodní organizace jsou způsobilé 
k účasti na nepřímých akcích programu 
Horizont 2020 za podmínek uvedených 
v nařízení (EU) XX/XX [pravidla pro 
účast]. V rámci programu Horizont 2020 se 
podporuje mezinárodní spolupráce s třetími 
zeměmi – zejména se strategickými 
partnery Unie – a mezinárodními 
organizacemi, zejména za účelem dosažení 
těchto cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů.

c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů a případně přispívání 
k mezinárodním závazkům, jako je 
například dosahování rozvojových cílů 
tisíciletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora vytváření globálně 
konkurenceschopných center excelence 
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změní Evropskou unii v globální středisko 
špičkového výzkumu a inovací světového 
významu.

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu. Mezi tyto akce patří zejména 
budování výzkumných kapacit 
v rozvojových zemích a projekty 
spolupráce zaměřené na jejich konkrétní 
potřeby v oblastech, jako je zdravotnictví –
včetně výzkumu zanedbávaných nemocí –
zemědělství, rybolov nebo ochrana 
životního prostředí, a prováděné 
za finančních podmínek přizpůsobených 
jejich možnostem.

Or. fr

Odůvodnění

Mezinárodní spolupráce může být založena pouze na zásadě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu. Začlenění omezujících kritérií na úrovni rámcového programu jako celku může 
být jedině kontraproduktivní. Zde navržená definice cílených akcí je proto stejná jako 
v příloze I sedmého rámcového programu. Je v souladu s výběrem odvětví, do nichž se EU 
rozhodla směřovat rozvojovou pomoc.

Pozměňovací návrh 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu. Mezi tyto akce patří zejména 
budování výzkumných kapacit 
v rozvojových zemích a projekty 
spolupráce zaměřené na jejich konkrétní 
potřeby v oblastech, jako je zdravotnictví –
včetně výzkumu zanedbávaných nemocí –
zemědělství, rybolov nebo ochrana 
životního prostředí, a prováděné 
za finančních podmínek přizpůsobených 
jejich možnostem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 690
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu, s přihlédnutím k jejich 
vědeckým a technologickým schopnostem 
a tržním příležitostem a k očekávanému 
dopadu. Mezi tyto akce patří zejména 
budování výzkumných kapacit 
v rozvojových zemích a projekty 
spolupráce zaměřené na jejich konkrétní 
potřeby v oblastech, jako je zdravotnictví –
včetně výzkumu zanedbávaných nemocí –
zemědělství, rybolov nebo ochrana 
životního prostředí, a prováděné 
za finančních podmínek přizpůsobených 
jejich možnostem.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu, s přihlédnutím k jejich 
vědeckým a technologickým schopnostem 
a tržním příležitostem a k očekávanému 
dopadu. V rámci spolupráce se zohlední 
vědecký a technologický potenciál 
nejvzdálenějších regionů a zámořských 
zemí a území.

Or. fr

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony a zámořské země a území vybudovaly svůj vědecký a technický 
potenciál s cílem stát se v příslušných regionech centry excelence. EU jich proto může využít 
jako základ pro projekty spolupráce.

Pozměňovací návrh 692
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Priority spolupráce zohlední vývoj politiky 
Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Mezinárodní spolupráce může být založena pouze na zásadě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu. Začlenění omezujících kritérií na úrovni rámcového programu jako celku může 
být jedině kontraproduktivní. Zde navržená definice cílených akcí je proto stejná jako 
v příloze I sedmého rámcového programu. Je v souladu s výběrem odvětví, do nichž se EU 
rozhodla směřovat rozvojovou pomoc.

Pozměňovací návrh 694
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Priority spolupráce zohlední vývoj politiky 
Unie a globální životní prostředí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 695
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Priority spolupráce zohlední vývoj politiky 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 696
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Spolupráce se třetími zeměmi 
v oblasti výzkumu, jenž má dvojí možné 
využití, je rozvíjena pouze s těmi zeměmi, 
které respektují lidská práva, rezoluce 
OSN a mezinárodní právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vedle toho se v rámci specifického cíle 
programu Horizont 2020 „inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ uvedeného v příloze I části III 
bodě 6.3.2 písm. d), provádějí horizontální 
a průřezové činnosti na podporu 
strategického rozvoje mezinárodní 
spolupráce.

3. Vedle toho se v rámci specifického cíle 
programu Horizont 2020 „Evropa 
v měnícím se světě – inovativní a 
přemýšlivé společnosti podporující 
začlenění“ uvedeného v příloze I části III 
bodě 6.3.2 písm. d), provádějí horizontální 
a průřezové činnosti na podporu 
strategického rozvoje mezinárodní 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Spolupráce se subjekty ze třetích zemí, 
které jsou zapojeny do ozbrojených či 
územních konfliktů, nebo v kterých 
existuje opodstatněné podezření, že v nich 
dochází k porušování lidských práv, se 
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omezí a řídí 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 stanoví zvláštní pravidla pro země 
spadající pod výše popsaná kritéria a vyžaduje důkladné zpravodajství, aby se zajistila 
ochranná bariéra mezi financováním výzkumu EU a dotyčným vojenským či územním 
konfliktem nebo porušováním lidských práv.

Pozměňovací návrh 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise za účelem snížení 
administrativní zátěže pro účastníky 
přijímá vnitrostátní účetní postupy 
příjemců. 

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Celkový příděl z rozpočtu vyčleněný 
na mezinárodní spolupráci představuje 
nejméně 4 % z celkového rozpočtu 
programu Horizont 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Za účelem posílení lepšího přístupu 
založeného na důvěře platí pro příjemce, 
kteří ve třech po sobě následujících letech 
provedli audit uspokojivým způsobem, 
mírnější postup auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, komunikace a šíření výsledků Informace, komunikace, využívání a šíření 
výsledků

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise provádí informační a 
komunikační činnosti týkající se programu 
Horizont 2020, včetně komunikačních 
opatření týkajících se podporovaných 
projektů a výsledků. Rozpočet přidělený na 

Evropská komise provádí informační a 
komunikační činnosti týkající se programu 
Horizont 2020, včetně komunikačních 
opatření týkajících se podporovaných 
projektů a výsledků. Všechny tyto činnosti 
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komunikaci v rámci programu Horizont 
2020 přispěje rovněž ke komunikační 
činnosti ohledně politických priorit Unie, 
souvisejí-li s obecným cílem tohoto 
nařízení.

včetně komunikačních opatření jsou 
dostupné a přístupné osobám s postižením 
stejně jako ostatním. Rozpočet přidělený 
na komunikaci v rámci programu Horizont 
2020 přispěje rovněž ke komunikační 
činnosti ohledně politických priorit Unie, 
souvisejí-li s obecným cílem tohoto 
nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posílí postavení osob se zdravotním postižením tím, že zajistí, aby 
měly vše potřebné pro přístup k informacím, ke komunikaci a k šíření výsledků v rámci 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise provádí informační a 
komunikační činnosti týkající se programu 
Horizont 2020, včetně komunikačních 
opatření týkajících se podporovaných 
projektů a výsledků. Rozpočet přidělený na 
komunikaci v rámci programu Horizont 
2020 přispěje rovněž ke komunikační 
činnosti ohledně politických priorit Unie, 
souvisejí-li s obecným cílem tohoto 
nařízení.

Evropská komise provádí informační a 
komunikační činnosti týkající se programu 
Horizont 2020, včetně komunikačních 
opatření týkajících se podporovaných 
projektů a výsledků. Rozpočet přidělený na 
komunikaci v rámci programu Horizont 
2020 přispěje rovněž ke komunikační 
činnosti ohledně politických priorit Unie, 
souvisejí-li s obecným cílem tohoto 
nařízení. Zejména členským státům 
poskytne včasné a podrobné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE



AM\907403CS.doc 105/134 PE492.710v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise provádí informační a 
komunikační činnosti týkající se programu 
Horizont 2020, včetně komunikačních 
opatření týkajících se podporovaných 
projektů a výsledků. Rozpočet přidělený na 
komunikaci v rámci programu Horizont 
2020 přispěje rovněž ke komunikační 
činnosti ohledně politických priorit Unie, 
souvisejí-li s obecným cílem tohoto 
nařízení.

Evropská komise provádí informační a 
komunikační činnosti týkající se programu
Horizont 2020, včetně komunikačních 
opatření týkajících se podporovaných 
projektů a výsledků. Rozpočet přidělený na 
komunikaci v rámci programu Horizont 
2020 přispěje rovněž ke komunikaci 
ohledně politických priorit Unie, souvisejí-
li s obecným cílem tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti zaměřené na šíření informací a na 
komunikaci jsou úkolem, který je nedílnou 
součástí všech akcí podporovaných 
programem Horizont 2020.

Činnosti zaměřené na šíření informací a na 
komunikaci jsou úkolem, který je nedílnou 
součástí všech akcí podporovaných 
programem Horizont 2020. Veškeré 
informační a komunikační činnosti 
týkající se programu Horizont 2020, 
včetně komunikačních opatření týkajících 
se podporovaných projektů, výsledků a 
výsledků hodnocení jsou přístupné 
veřejnosti a dostupné v digitální podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti zaměřené na šíření informací a na 
komunikaci jsou úkolem, který je nedílnou 
součástí všech akcí podporovaných 
programem Horizont 2020.

Činnosti zaměřené na šíření informací a na 
komunikaci jsou úkolem, který je nedílnou 
součástí všech akcí podporovaných 
programem Horizont 2020, přičemž se 
obzvláště dbá na to, aby byly informace 
poskytovány způsobem, který usnadní 
přístup všem, především osobám se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré informační a komunikační 
činnosti týkající se programu Horizont 
2020 včetně komunikačních opatření 
týkajících se podporovaných projektů a 
výsledků jsou dostupné a přístupné 
osobám s postižením stejně jako ostatním.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré informační a komunikační 
činnosti týkající se programu Horizont 
2020, včetně komunikačních opatření k 
výsledkům programu a informacím o 
podporovaných projektech, musí být 
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stejně tak přístupné ve formátech 
dostupných pro osobám se 
zdravotním postižením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Digitální nástroj Cordis se přehodnotí a 
upraví, aby byl přehlednější a pružnější, 
s cílem zjednodušit přístup k informacím 
a vytvořit nástroj se všemi informacemi, 
jež výzkumné společenství vyžaduje, a to 
s ohledem na potřebu transparentnosti. 
Nový Cordis se dokončí do konce června 
2013.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti CORDIS představuje jeden z nejsložitějších a nejobtížnějších programů. Pokud 
chceme zjednodušit přístup společnosti, výzkumných pracovníků a podniků k informacím, je 
třeba program přezkoumat, informace rozšířit a usnadnit přístup ke všem návrhům 
a grantům.

Pozměňovací návrh 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu 

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

Horizont 2020, zvláště ve vztahu 
k nedostatečně zastoupeným regionům, 
zámořským zemím a územím nebo typům 
účastníků;

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité podporovat rovněž iniciativy, které pomohou zviditelnit program Horizont 2020 
v zámořských zemích a územích.

Pozměňovací návrh 713
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na osoby se zdravotním postižením a jejich potřeby v otázce přístupu 
k činnostem spojeným s informováním, komunikací a šířením výsledků v rámci programu 
Horizont 2020 a se šířením jeho výsledků. Dále je třeba budovat kapacity, jelikož osoby 
s postižením a organizace, které je zastupují, nejsou dostatečně zastoupené ve výzkumných a 
inovačních programech ani v dialogu a konzultacích s veřejností.

Pozměňovací návrh 714
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) iniciativy zaměřené na rozšíření 
povědomí a usnadnění přístupu 
k financování v rámci programu 
Horizont 2020, zvláště ve vztahu 
k nedostatečně zastoupeným regionům 
nebo typům účastníků, jako je tomu 
v případě výzkumných pracovníků a 
účastníků se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cílená pomoc pro projekty a konsorcia 
s cílem poskytnout jim přístup 
k dovednostem nutným pro optimalizaci 
komunikace o výsledcích a šíření výsledků;

b) cílená pomoc pro projekty a konsorcia 
s cílem poskytnout jim dostatečný přístup 
k dovednostem nutným pro optimalizaci 
komunikace o výsledcích a šíření výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky;

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky, a 
povinného zprostředkování a šíření 
vědecké obci, průmyslovým odvětvím a 
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široké veřejnosti;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na osoby se zdravotním postižením a jejich potřeby v otázce přístupu 
k činnostem spojeným s informováním, komunikací a šířením výsledků v rámci programu 
Horizont 2020 a se šířením jeho výsledků. Dále je třeba budovat kapacity, jelikož osoby 
s postižením a organizace, které je zastupují, nejsou dostatečně zastoupené ve výzkumných a 
inovačních programech ani v dialogu a konzultacích s veřejností.

Pozměňovací návrh 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky;

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky, 
například pomocí podpory vývoje 
specifických informačních středisek nebo 
institutů shromažďujících výsledky 
výzkumu;

Or. en

Odůvodnění

Informační střediska by mohla shromažďovat všechny výzkumné poznatky z určitých 
specifických oblastí, což by umožnilo vyhnout se zbytečnému a nákladnému zdvojení 
výzkumných snah a zajistit účinné šíření těchto výsledků. Informační střediska by navíc mohla 
hrát úlohu ve výměnách mezi výzkumnými instituty a dalšími zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 718
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky;

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky, a 
případně jejich zprostředkování a šíření 
vědecké obci a široké veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky;

c) analytické akce odborníků, které 
sdružují a hodnotí výsledky z řady 
různých projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází 
výsledků a vypracování zpráv, jež shrnují 
hlavní výsledky;

Or. pl

Odůvodnění

Význam úlohy odborníků nespočívá pouze ve shrnování, ale ve shrnování založeném 
na analytickém hodnocení údajů získaných z provedených výzkumů.

Pozměňovací návrh 720
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných databází a 
zpráv, jež shrnují hlavní výsledky;

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
vytvoření uživatelsky vstřícných a 
dostupných digitálních databází a zpráv, 
jež shrnují hlavní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Zvláštní pozornost se věnuje 
iniciativám, které se zabývají citlivými 
etickými otázkami, jako je například 
výzkum lidských embryonálních 
kmenových buněk. V takových případech 
podnikne Evropská komise zvláštní kroky 
na podporu rozsáhlého dialogu a diskuze 
zahrnujících všechna hlediska.

Or. en

Odůvodnění

Je naléhavě potřebné zapojit občany a organizace občanské společnosti do této vědecké a 
etické debaty. Veřejné diskuze o výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk proti 
sobě často staví vědce a náboženské autority s konfesními organizacemi. Vedle úctyhodné 
tradice náboženské etiky existuje i stejně úctyhodná tradice etiky založené na lidských 
hodnotách, jež nevycházejí z náboženství, kterou je třeba rovněž v podobných politických 
debatách zohlednit.

Pozměňovací návrh 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) iniciativy zahrnující do výzkumu a 
inovací občanskou společnost a její 
organizace, například do utváření 
výzkumného programu a spoluvytváření 
znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) iniciativy na rozšíření vědomostí 
evropské společnosti o otázkách spojených 
s vědou, technologiemi a inovacemi a 
podporu otevřených vědeckých debat o 
významných společenských výzvách 
v rámci evropské veřejné sféry;

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) iniciativy zaměřené na hodnocení a 
předávání toho, jak jsou prováděna 
opatření stanovená v článku 15 programu 
Horizont 2020 o rovnosti žen a mužů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 725
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) iniciativy, jež zahrnují a podporují 
účast občanské společnosti a jejích 
organizací a institucí v procesu výzkumu 
a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kontrolní systém vytvořený za účelem 
provádění tohoto nařízení je navržen tak, 
aby poskytoval odpovídající ujištění o 
dosažení náležitého řízení rizik týkajících 
se účelnosti a efektivnosti operací, jakož i 
legality a správnosti uskutečněných operací 
s přihlédnutím k víceletému charakteru 
programů, jakož i k povaze dotyčných 
plateb.

1. Kontrolní systém vytvořený za účelem 
provádění tohoto nařízení je navržen tak, 
aby poskytoval odpovídající ujištění o 
dosažení dostatečného snížení a náležitého 
řízení rizik týkajících se účelnosti a 
efektivnosti operací, jakož i legality a 
správnosti uskutečněných operací 
s přihlédnutím k víceletému charakteru 
programů, jakož i k povaze dotyčných 
plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je ustavena funkce mediátora pro 
daný případ, který odpovídá za jednotný 
výklad pravidel. V případě sporu o výklad 
pravidel či postupů, založeném například 
na novém nezávislém auditu prováděném 
některou ze zúčastněných stran, může 
Komise najít kompromisní řešení díky 
poradenství mediátora ustanoveného pro 
tento případ. 

Or. fr

Odůvodnění

V průběhu šestého a sedmého rámcového programu se objevily četné spory s příjemci 
o výklad pravidel a z postupu a výsledků auditů provedených Komisí bylo zřejmé, že by bylo 
užitečné ustavit zprostředkovací řízení, aby se zabránilo soudním sporům. Ze stejného důvodu 
je třeba pro rychlé řešení sporů ustavit postup smírného narovnání.

Pozměňovací návrh 728
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 3, může Komise 
provádět audity až čtyři roky po vyplacení 
konečné platby.

Aniž je dotčen odstavec 3, může Komise 
provádět audity až dva roky po dokončení 
projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

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

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících 
s klimatem, a posouzení využití moderních 
řešení, která poskytují klíčové technologie 
a informační a komunikační technologie, 
při odstraňování společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem, účasti MSP, účasti soukromého 
sektoru, rovnosti žen a mužů a
energetické účinnosti. Sledování také 
zahrnuje informace o rozsahu 
financování partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a partnerství v rámci 
veřejného prostoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 731
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podává zprávy o výsledcích 
tohoto sledování a šíří tyto výsledky.

2. Komise podává zprávy o výsledcích 
tohoto sledování a šíří tyto výsledky za 
případného použití souboru společných 
klíčových ukazatelů srovnatelných napříč 
různými nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení Přezkum v polovině období

Or. en



PE492.710v01-00 122/134 AM\907403CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 742
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádějí dostatečně včas, 
aby mohla ovlivňovat rozhodovací proces.

1. Přezkumy a hodnocení se provádějí 
dostatečně včas, aby mohla ovlivňovat 
rozhodovací proces.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) Nejpozději na konci roku 2017 provede 
Komise za pomoci nezávislých odborníků 
přezkum Evropského inovačního a 
technologického institutu. Jedině po tomto 
přezkumu obdrží Evropský inovační a 
technologický institut druhý příděl 
finančních prostředků z jiných 
rozpočtových položek programu Horizont 
2020 podle čl. 6 odst. 3, a to se souhlasem 
těch, kteří jsou do plnění jiných 
rozpočtových položek zapojeni, a pokud je 
po konzultacích se všemi dotčenými 
stranami a se souhlasem Evropského 
parlamentu a Rady schváleno, že cíle 
těchto částí programu Horizont 2020 
mohou být nejlépe plněny pomocí zvýšení 
činnosti EIT. Přezkum hodnotí pokrok 
Evropského inovačního a technologického 
institutu vzhledem k všem těmto kritériím:

Or. en
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Pozměňovací návrh 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) Nejpozději na konci roku 2017 provede 
Komise za pomoci nezávislých odborníků 
přezkum Evropského inovačního a 
technologického institutu. Přezkum 
hodnotí pokrok Evropského inovačního a 
technologického institutu vzhledem k všem 
těmto kritériím:

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) úroveň čerpání prvního přídělu 
finančních prostředků podle čl. 6 odst. 3, 
s rozlišením mezi částkou peněz 
vynaloženou na přípravu první vlny 
znalostních a inovačních společenství a 
účinkem počátečního kapitálu pro druhou 
fázi a schopností Evropského inovačního 
a technologického institutu získat 
finanční prostředky od partnerů ve 
znalostních a inovačních společenstvích a 
ze soukromého sektoru podle nařízení 
XX/2012 [revidované nařízení o EIT];

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) příspěvek Evropského inovačního a 
technologického institutu a znalostních a 
inovačních společenství k prioritě 
„společenské výzvy“ a specifickému cíli 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ programu 
Horizont 2020.

iii) příspěvek Evropského inovačního a 
technologického institutu a znalostních a 
inovačních společenství k prioritě 
„společenské výzvy“, genderovým cílům a 
specifickému cíli „vedoucí postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
a „genderová inovace“ programu Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) možnost pro znalostní a inovační 
společenství začlenit příslušné nové 
partnery, mohou-li poskytnout přidanou 
hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 



AM\907403CS.doc 125/134 PE492.710v01-00

CS

s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se přístupu
k příležitostem pro financování pro 
účastníky ve všech regionech, pro MSP a 
z hlediska podpory genderové vyváženosti.
Hodnocení rovněž zohlední příspěvek 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a výsledky týkající 
se dlouhodobého dopadu předchozích 
opatření.

s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede, a to i na 
vědeckých seminářích a konferencích,
průběžné hodnocení plnění výzkumných 
cílů stanovených v programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se dalšího
přístupu k příležitostem pro financování 
pro účastníky ve všech regionech, pro MSP 
a z hlediska podpory genderové 
vyváženosti. Hodnocení rovněž zohlední 
současný příspěvek opatření k prioritám 
Unie v oblasti inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a výsledky 
týkající se dlouhodobého dopadu 
předchozích opatření. Hodnocení může 
vést k zamítnutí části programu nebo 
k jeho doplnění, aby byly vzaty v potaz 
nové údaje získané v průběhu zavádění 
programu.

Or. pl

Odůvodnění

Otevřený rozbor výsledků výzkumu na příslušných seminářích a konferencích umožní 
nezávislým odborníkům, aby zhodnotili dosažení cílů a navrhli možné úpravy anebo dokonce 
zamítnutí projektu.

Pozměňovací návrh 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má

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

být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se přístupu 
k příležitostem pro financování pro 
účastníky ve všech regionech a členských 
státech, pro MSP a z hlediska podpory 
genderové vyváženosti. Hodnocení rovněž 
zohlední příspěvek opatření k prioritám 
Unie v oblasti inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a výsledky 
týkající se dlouhodobého dopadu 
předchozích opatření.

Or. ro

Pozměňovací návrh 751
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 

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

technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 
opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se využívání a 
šíření výsledků výzkumu a přístupu k 
příležitostem pro financování pro účastníky 
ve všech regionech, zejména těch, které 
jsou ve výzkumných programech 
nedostatečně zastoupeny, pro MSP a z 
hlediska podpory genderové vyváženosti. 
Hodnocení rovněž zohlední příspěvek 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a výsledky týkající 
se dlouhodobého dopadu předchozích 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Nejpozději na konci roku 2017 Komise 
za pomoci nezávislých odborníků a 
s přihlédnutím k hodnocení ex post 
sedmého rámcového programu, které má 
být dokončeno do konce roku 2015, a k 
přezkumu Evropského inovačního a 
technologického institutu provede 
průběžné hodnocení programu 
Horizont 2020, jeho zvláštního programu, 
včetně Evropské rady pro výzkum, a 
činností Evropského inovačního a 
technologického institutu, jež se bude týkat 
dosahování cílů programu Horizont 2020 
(na úrovni výsledků a pokroku směrem 
k dopadům) a další relevantnosti všech 

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

opatření, efektivnosti a využití zdrojů, 
prostoru pro další zjednodušení a přidané 
hodnoty Unie. Uvedené hodnocení vezme 
v potaz také aspekty týkající se přístupu 
k příležitostem pro financování pro 
účastníky ve všech regionech, pro MSP a 
z hlediska podpory genderové vyváženosti. 
Hodnocení rovněž zohlední příspěvek 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a výsledky týkající 
se dlouhodobého dopadu předchozích 
opatření. Provádí se ve spolupráci 
s členskými státy, aby bylo zajištěno, že se 
politiky výzkumu a inovací prováděné 
v členských státech a místními orgány 
doplňují a vytvářejí evropskou přidanou 
hodnotu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 753
Anna Záborská, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

v potaz také aspekty týkající se přístupu 
k příležitostem pro financování pro 
účastníky ve všech regionech, pro MSP a 
z hlediska rovných příležitostí mužů a žen. 
Hodnocení rovněž zohlední příspěvek 
opatření k prioritám Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a výsledky týkající 
se dlouhodobého dopadu předchozích 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději v roce 2016 a poté každé 2 
roky provede Komise přezkum 
vzájemného přístupu organizací EU a 
třetích zemí k výzkumným programům. 
Přezkum by měl být proveden pro každou 
ze zemí a měl by zahrnovat srovnání mezi 
finančními prostředky, které obdržely 
organizace ze třetích zemí od programu 
Horizont 2020, a prostředky, které 
obdržely organizace EU z výzkumných 
programů třetích zemí.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k programu by se měl pravidelně přezkoumávat a mělo by se sledovat rozdělování 
prostředků z programu Horizont 2020 organizacím ze třetích zemí, aby byla zajištěna 
skutečná oboustrannost pro přístup organizací ze třetích zemí k programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podobný postup hodnocení se uplatní 
pro společné technologické iniciativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ukazatele výkonnosti pro obecné cíle a 
pro Evropský inovační a technologický 
institut, které jsou stanoveny v úvodu 
přílohy I tohoto nařízení, a ukazatele 
výkonnosti pro specifické cíle, které jsou 
stanoveny ve zvláštním programu, včetně 
příslušných referenčních úrovní, 
představují minimální základ pro 
posouzení míry dosažení cílů programu 
Horizont 2020.

2. Ukazatele výkonnosti pro obecné cíle, 
pro společné technologické iniciativy a pro 
Evropský inovační a technologický institut, 
které jsou stanoveny v úvodu přílohy I 
tohoto nařízení, a ukazatele výkonnosti pro 
specifické cíle, které jsou stanoveny ve 
zvláštním programu, včetně příslušných 
referenčních úrovní, představují minimální 
základ pro posouzení míry dosažení cílů 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 6 jsou 
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svěřeny Komisi na dobu pěti let počínaje 
dnem [XX]. Komise předloží zprávu 
o přenesených pravomocích nejpozději 
šest měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhé 
období, pokud je Evropský parlament 
nebo Rada podle článku 26b nezruší.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 26b 
a 26c.

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomocí uvedené 
v článku 6 může zrušit Evropský 
parlament nebo Rada.
2. Orgán, který zahájil interní postup s
cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, 
jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a 
důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
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platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26c
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
2. Pokud po uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada proti aktu 
v přenesené pravomoci námitky nevysloví, 
zveřejní se akt v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost dnem, 
který je v něm stanoven.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament i 
Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en
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