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Pozměňovací návrh 760
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii hospodářství 
založené na znalostech a inovacích a 
současně přispět k udržitelnému rozvoji. 
Bude podporovat provádění strategie 
Evropa 2020 a dalších politik Unie a také 
uskutečnění a fungování Evropského 
výzkumného prostoru.

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii společnost a
hospodářství založené na znalostech a 
inovacích a současně přispět 
k udržitelnému rozvoji. Bude podporovat 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii hospodářství 
založené na znalostech a inovacích a 
současně přispět k udržitelnému rozvoji. 
Bude podporovat provádění strategie 
Evropa 2020 a dalších politik Unie a také 
uskutečnění a fungování Evropského 
výzkumného prostoru.

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii přední světové
hospodářství založené na znalostech a 
inovacích a současně přispět k 
udržitelnému rozvoji. Bude podporovat 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii hospodářství 
založené na znalostech a inovacích a 
současně přispět k udržitelnému rozvoji. 
Bude podporovat provádění strategie 
Evropa 2020 a dalších politik Unie a také 
uskutečnění a fungování Evropského 
výzkumného prostoru.

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii společnost a
hospodářství založené na znalostech a 
inovacích a současně přispět 
k udržitelnému rozvoji. Bude podporovat 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii hospodářství
založené na znalostech a inovacích a 
současně přispět k udržitelnému rozvoji. 
Bude podporovat provádění strategie 
Evropa 2020 a dalších politik Unie a také 
uskutečnění a fungování Evropského 
výzkumného prostoru.

Obecným cílem programu Horizont 2020 
je vybudovat v celé Unii společnost 
založenou na znalostech a inovacích a 
současně přispět k udržitelnému rozvoji. 
Bude podporovat provádění strategie 
Evropa 2020 a dalších politik Unie a také 
uskutečnění a fungování Evropského 
výzkumného prostoru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Věda pro společnost a se společností 
umožňuje vzájemné působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu, 
a tím pádem i zvyšuje kvalitu, 
relevantnost, přijatelnost a udržitelnost 
výsledků inovací začleněním zájmů a 
hodnot společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cíl strategie Evropa 2020 pro VaV (3 % 
HDP);

– cíl veřejných výdajů na vědu a výzkum 
(1 % HDP) za účelem přilákání 
finančních prostředků ze soukromých 
zdrojů a dosažení míry financování VaV
nejméně ve výši 3 % HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vytvoření globálně 
konkurenceschopných středisek 
špičkového výzkumu v Evropě je klíčová 
spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními,  regionálními a 
globálními organizacemi. Mezinárodní 
spolupráce je nezbytná pro hraniční a 
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základní výzkum za účelem využití 
přínosů plynoucích z nově vznikajících 
vědecko-technických příležitostí. Pro 
zlepšení této globální spolupráce je rovněž 
zásadní podpora mobility výzkumných 
pracovníků a pracovníků v oblasti inovací 
na mezinárodní úrovni. Mezinárodní 
spolupráce proto bude podporována v 
rámci každé ze tří priorit programu 
Horizont 2020. Dále se budou podporovat 
specializované horizontální činnosti s 
cílem zajistit soudržný a účinný rozvoj 
mezinárodní spolupráce napříč 
programem Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 3 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude rozvíjet 
specifické vzdělávací mechanismy účasti, 
které budou plně využívat stávající sítě, 
např. národní kontaktní místa, založená 
díky součinnosti s jinými fondy, zejména 
se strukturálními fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 5 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský inovační a technologický institut 
(dále jen „EIT“) k realizaci obecného cíle a 
priorit programu Horizont 2020 přispěje 
prostřednictvím specifického cíle 
integrovat znalostní trojúhelník výzkumu, 
inovací a vzdělávání. Pro posuzování 
výkonnosti EIT se použijí tyto ukazatele:

Evropský inovační a technologický institut 
(dále jen „EIT“) k realizaci obecného cíle a 
priorit programu Horizont 2020 přispěje 
prostřednictvím specifického cíle 
integrovat znalostní trojúhelník výzkumu, 
inovací a vyššího vzdělávání. Pro 
posuzování výkonnosti EIT se použijí tyto 
ukazatele:

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolupráce v rámci znalostního 
trojúhelníku, jež vede k vývoji inovačních 
výrobků a postupů.

spolupráce v rámci znalostního 
trojúhelníku, jež vede k vývoji inovačních 
výrobků, služeb a postupů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 770
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 5 – odrážka 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– postgraduální vzdělávací osnovy, které 
podporují rozvoj podnikatelských 
a inovativních dovedností a vedou 
k zakládání nových a osamostatněných 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 771
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem pomoci odstranit výzkumnou 
a inovační propast ve všech odvětvích, 
regionech a členských státech EU se bude 
rozvíjet doplňkovost a synergie 
se strukturálními fondy v počátečních 
fázích (budování kapacit v členských 
státech k lepší přípravě jejich účasti na 
programu Horizont 2020), i ve fázích 
pozdějších (využívání a rozšiřování 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z programu Horizont 2020).

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 76 ke zprávě Teresy Riera Madurellové.

Pozměňovací návrh 772
Edit Herczog

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem pomoci odstranit propast v oblasti 
výzkumu a inovací v Evropě se bude 
rozvíjet doplňkovost a úzká součinnost se 
strukturálními fondy, a to zdola nahoru 
(budování kapacit v členských státech, 
aby byly lépe připraveny zapojit se do 
programu Horizont 2020), i shora dolů 
(využívání a šíření výsledků výzkumu a 
inovací majících původ v programu 
Horizont 2020, jakož i hodnocení, 
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zjišťování potenciálu a udělování 
„známky vynikající kvality“ nejlepším 
střediskům). Tam, kde je to možné, se 
podporuje interoperabilita mezi těmito 
dvěma nástroji. Je vhodné kumulativní 
nebo kombinované financování. 
O synergie se usiluje zejména 
v činnostech vymezených v cíli „šíření 
vynikající úrovně vědy a zvyšování 
účasti“, regionálních partnerských 
zařízeních výzkumné infrastruktury 
celoevropského a regionálního významu a 
v činnostech prováděných prostřednictvím 
Evropského technologického institutu a 
znalostních a inovačních společenství, 
která jsou do něj zahrnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato část se zaměřuje na posílení a 
rozšíření excelence vědecké základny Unie 
a na konsolidaci Evropského výzkumného 
prostoru tak, aby byl výzkumný a inovační 
systém Unie konkurenceschopnější 
v celosvětovém měřítku. Skládá se ze čtyř
specifických cílů:

Tato část se zaměřuje na posílení a 
rozšíření excelence vědecké základny Unie 
a na konsolidaci Evropského výzkumného 
prostoru tak, aby byl výzkumný a inovační 
systém Unie konkurenceschopnější 
v celosvětovém měřítku. Skládá se z pěti
specifických cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) Provádění jasného programu, jehož 
cílem je přenos vědy, výzkumu a inovací 
do osnov vzdělávání na všech úrovních, a 
přizpůsobení technologií pro jejich využití.

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Budoucí a vznikající technologie je cíl, 
který podpoří výzkum založený na 
spolupráci s cílem rozšířit kapacitu Evropy 
pro vyspělé inovace spojené ze změnou 
paradigmatu. Podpoří vědeckou spolupráci 
napříč obory zaměřenou na naprosto nové 
myšlenky s vysokou mírou rizika a urychlí 
rozvoj těch nejslibnějších nově 
vznikajících oblastí vědy a technologie, 
jakož i utváření odpovídajících vědeckých 
komunit v celé Unii.

(b) Budoucí a vznikající technologie je cíl, 
který podpoří výzkum založený na 
spolupráci s cílem rozšířit kapacitu Evropy 
pro vyspělé inovace spojené ze změnou 
paradigmatu. Podpoří vědeckou spolupráci 
napříč obory zaměřenou na naprosto nové 
myšlenky s vysokou mírou rizika a urychlí 
rozvoj těch nejslibnějších nově 
vznikajících oblastí vědy a technologie, 
jakož i utváření odpovídajících vědeckých 
komunit v celé Unii a prohlubování 
etických, sociálních a právních dopadů, 
které z nich mohou plynout pro evropské 
občany.

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Akce „Marie Curie“ poskytnou 
vynikající a inovační odbornou přípravu
v oblasti výzkumu, jakož i přitažlivé 
kariérní příležitosti a příležitosti k výměně 
znalostí prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků, aby byli tito pracovníci co 
nejlépe připraveni na současné i budoucí 
společenské výzvy.

(c) Akce „Marie Skłodowska-Curie““ 
poskytnou vynikající a inovační odbornou 
přípravu v oblasti výzkumu, jakož 
i přitažlivé kariérní příležitosti a příležitosti 
k výměně znalostí prostřednictvím 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků, aby byli tito 
pracovníci co nejlépe připraveni na 
současné i budoucí společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Akce „Marie Curie“ poskytnou 
vynikající a inovační odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, jakož i přitažlivé 
kariérní příležitosti a příležitosti k výměně 
znalostí prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků, aby byli tito pracovníci co 
nejlépe připraveni na současné i budoucí 
společenské výzvy.

(c) Akce „Marie Curie“ poskytnou 
vynikající a inovační odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, jakož i přitažlivé 
kariérní příležitosti a příležitosti k výměně 
znalostí prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků, aby byli tito pracovníci co 
nejlépe připraveni na současné i budoucí 
společenské výzvy. Programy mobility 
zajistí účinné rovné příležitosti pro muže a 
ženy a zahrnou konkrétní opatření 
k odstranění překážek v mobilitě 
výzkumných pracovnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Akce „Marie Curie“ poskytnou 
vynikající a inovační odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, jakož i přitažlivé 
kariérní příležitosti a příležitosti k výměně 
znalostí prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků, aby byli tito pracovníci co 
nejlépe připraveni na současné i budoucí 
společenské výzvy.

(c) Akce „Marie Curie“ poskytnou 
vynikající a inovační odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, jakož i přitažlivé 
kariérní příležitosti a příležitosti k výměně 
znalostí prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků z vysokých škol, výzkumných 
organizací a podniků, včetně malých a 
středních podniků, aby byli tito pracovníci 
co nejlépe připraveni na současné i 
budoucí společenské výzvy.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 779
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) Výzkumná infrastruktura je cíl 
zaměřený na rozvoj evropské výzkumné 
infrastruktury pro rok 2020 a následující 
období, na podporu jejího inovačního 
potenciálu a lidského kapitálu a na 
doplňování související politiky Unie a 
mezinárodní spolupráce.

(d) Výzkumná infrastruktura je cíl 
zaměřený na rozvoj evropské výzkumné 
infrastruktury pro rok 2020 a následující 
období, na podporu jejího inovačního 
potenciálu a lidského kapitálu a na 
doplňování související politiky Unie a 
mezinárodní spolupráce, přičemž využívá 
úzkých vazeb s finančními nástroji EU na 
politiku soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 780
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) Výzkumná infrastruktura je cíl 
zaměřený na rozvoj evropské výzkumné 
infrastruktury pro rok 2020 a následující 
období, na podporu jejího inovačního 
potenciálu a lidského kapitálu a na 
doplňování související politiky Unie a 
mezinárodní spolupráce.

d) Výzkumné infrastruktury by se měly 
zaměřit na rozvoj a podporu stávajících 
špičkových evropských výzkumných 
infrastruktur, měly by jim napomáhat při 
práci pro EVP tím, že rozvinou jejich
inovační potenciál, přilákají výzkumné 
pracovníky světové úrovně, budou školit
lidský kapitál a k tomu doplní politiky 
Unie týkající se mezinárodní spolupráce

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Odpovědný výzkum a inovace přilákají 
nové talenty ke studiu zásadní úlohy 
a významného vlivu vědy a technologií 
v evropských společnostech, povedou 
k odstranění genderových rozdílů 
v lidských zdrojích pracujících ve 
výzkumu a inovacích v Unii a rozvinou
mechanismy umožňující rozšiřování a 
prohlubování sociálního posuzování 
vědeckých a technologických řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Alyn Smith

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Šíření excelence a rozšíření účasti 
uvolní potenciál fondu evropských talentů 
tím, že poskytne podporu vyvozování 
politických poznatků, vytváření sítí a 
příležitostem pro odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Sítě excelence přispějí 
k restrukturalizaci odvětví vědy a techniky 
v méně rozvinutých oblastech Unie a 
posílí celkovou kapacitu Unie ve vědě 
a inovacích s cílem využít svých 
schopností pro plnění hospodářských 
a sociálních potřeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 7 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Odpovědný výzkum a inovace musí 
vzít v úvahu hlediska různých 
zúčastněných stran, včetně občanské 
společnosti, přičemž programy 
odpovědného výzkumu a inovací budou 
přístupné všem zúčastněným stranám.
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Or. en

Pozměňovací návrh 785
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U každého z těchto cílů byla prokázána 
vysoká přidaná hodnota Unie. Společně 
tvoří silný a vyvážený soubor činností, 
které v souladu s činnostmi na vnitrostátní 
a regionální úrovni odpovídají šíři 
evropských potřeb v oblasti vyspělé vědy a 
technologií. Jejich sloučení do jediného 
programu umožní, aby fungovaly s větší 
soudržností, racionalizovaným, 
zjednodušeným a cílenějším způsobem a 
současně aby si zachovaly kontinuitu 
nezbytnou k posílení jejich účinnosti.

U každého z těchto cílů byla prokázána 
vysoká přidaná hodnota Unie. Společně 
tvoří silný a vyvážený soubor činností, 
které v souladu s činnostmi na vnitrostátní,
regionální a místní úrovni odpovídají šíři 
evropských potřeb v oblasti vyspělé vědy a 
technologií. Jejich sloučení do jediného 
programu umožní, aby fungovaly s větší 
soudržností, racionalizovaným, 
zjednodušeným a cílenějším způsobem a 
současně aby si zachovaly kontinuitu 
nezbytnou k posílení jejich účinnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 786
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – nadpis 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část II. Priorita „Vedoucí postavení v 
průmyslu“

Part II. Část II. Priorita „Vedoucí postavení 
v průmyslu a odvětví služeb“

Or. ro

Pozměňovací návrh 787
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato část si klade za cíl urychlit rozvoj 
technologií a inovací, které budou oporou 
budoucích podniků a pomohou inovačním 
evropským MSP, aby vyrostly v přední 
světové společnosti. Skládá se ze tří 
specifických cílů:

Tato část si klade za cíl urychlit rozvoj 
technologií a inovací, které budou oporou 
budoucích podniků a pomohou inovačním 
evropským MSP, aby vyrostly v přední 
světové společnosti. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat podporování „přenosu 
inovací“, což je přenos znalostí a 
technologií z veřejných výzkumných 
center společnostem, zejména malým a
středním podnikům, veřejným 
organizacím a občanům 
s podnikatelskými schopnostmi. Skládá se 
ze tří specifických cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi, přičemž 
přístup k vysoce vyspělé výzkumné 
infrastruktuře v Evropě urychlí pokrok 
v příslušných oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 789
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, normalizaci, certifikaci, vývoj a 
demonstrace v oblasti IKT, 
nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
ekologických inovací, vyspělé výroby 
a zpracování a vesmíru. Důraz se bude 
klást na interakce a sbližování napříč 
různými technologiemi a mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum a normalizaci, vývoj a 
demonstrace v oblasti IKT, 
nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění: Vedoucí postavení v průmyslu musí přispět k evropským normám, které budou 
uznávány a používány po celém světě. Ve složitém technologickém světě normy znamenají 



PE492.761v01-00 18/162 AM\907534CS.doc

CS

tržní sílu a jsou multiplikačním faktorem na cestě od výzkumu k inovacím.

Pozměňovací návrh 791
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na vzájemná působení a sbližování napříč 
různými technologiemi a mezi nimi a 
jejich vztah ke společenským výzvám.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování, vesmíru, dopravy, projekty 
inteligentních měst a inteligentních sítí. 
Důraz se bude klást na interakce a 
sbližování napříč různými technologiemi a 
mezi nimi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 793
Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, kvantové 
technologie, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Je třeba ve všech 
těchto oblastech odpovídajícím způsobem 
zvažovat potřeby uživatelů a začlenit 
genderový rozměr. Důraz se bude klást na 
interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 795
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
klíčových základních technologií, jako 
jsou IKT, nanotechnologií, vyspělých 
materiálů, biotechnologie, vyspělé výroby 
a zpracování a vesmíru. Důraz se bude 
klást na interakce a sbližování napříč 
různými technologiemi a mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Příloha I – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vodohospodářských 
technologií, vyspělé výroby a zpracování a 
vesmíru. Důraz se bude klást na interakce a 
sbližování napříč různými technologiemi a 
mezi nimi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 797
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

(a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, kvantové optiky,
vyspělých materiálů, biotechnologie, 
vyspělé výroby a zpracování, robotiky a 
vesmíru. Důraz se bude klást na interakce a 
sbližování napříč různými technologiemi a 
mezi nimi. Měly by se patřičně zohlednit 
potřeby uživatelů ve všech těchto 
oblastech ve veřejném i soukromém 
sektoru. 

Or. de

Pozměňovací návrh 798
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Přístup k rizikovému financování je cíl, 
který usiluje o překonání nedostatků 
v dostupnosti dluhového a kapitálového 
financování pro společnosti a projekty 
orientované na VaV a inovace ve všech 
fázích rozvoje. Spolu s kapitálovým 
nástrojem programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
podporuje rozvoj rizikového kapitálu na 
úrovni Unie.

(b) Přístup k rizikovému financování je cíl, 
který usiluje o překonání nedostatků 
v dostupnosti dluhového a kapitálového 
financování pro společnosti a projekty 
orientované na VaV a inovace ve všech 
fázích rozvoje. Spolu s kapitálovým 
nástrojem programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
podporuje rozvoj financování v raném 
stadiu a rizikového kapitálu na úrovni 
Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 799
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Inovace v MSP je cíl, který podněcuje
všechny formy inovací v MSP se 
zaměřením na ty, které mají potenciál 
k růstu a internacionalizaci na jednotném 
trhu i mimo něj.

(c) „Inovace v MSP“ je cíl, který poskytne 
podporu šitou na míru malým a středím 
podnikům pro všechny formy inovací v 
MSP prostřednictvím souboru 
specializovaných a individualizovaných 
programů a nástrojů, mezi něž patří: 
přístup k počátečnímu financování, 
dostupnost dluhového a kapitálového 
financování, poradenské a vzdělávací 
služby, přístup k sítím a seskupením 
v oblasti výzkumu a vývoje. Zejména se 
vytvoří specializovaný nástroj pro MSP 
v prioritních oblastech v rámci 
„Vedoucího postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ 
„Společenské výzvy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Inovace v MSP je cíl, který podněcuje 
všechny formy inovací v MSP se 
zaměřením na ty, které mají potenciál 
k růstu a internacionalizaci na jednotném 
trhu i mimo něj.

(c) Inovace v MSP je cíl, který podněcuje 
všechny formy inovací v MSP se 
zaměřením na ty, které mají potenciál 
k růstu a internacionalizaci na jednotném 
trhu i mimo něj.
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Pozměňovací návrh 801
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 10 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Inovace v MSP je cíl, který podněcuje 
všechny formy inovací v MSP se 
zaměřením na ty, které mají potenciál 
k růstu a internacionalizaci na jednotném 
trhu i mimo něj.

(c) Inovace v MSP je cíl, který podněcuje 
všechny formy inovací v MSP se 
zaměřením na ty, které mají potenciál 
k růstu, zavádění a produkci inovací
a internacionalizaci na jednotném trhu 
i mimo něj.

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto činnosti se řídí programem 
orientovaným na podnikání. Rozpočty
specifických cílů „přístup k rizikovému 
financování“ a „inovace v MSP“ se budou 
řídit logikou orientovanou na poptávku a 
založenou na postupu „zdola nahoru“ bez 
předem určených priorit. Doplní je 
používání finančních nástrojů a 
specializovaného nástroje pro MSP na 
základě logiky orientované na politiku 
v rámci části týkající se „společenských 
výzev“ a specifického cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“.

Tyto činnosti se řídí přístupem zdola 
nahoru. Plnění rozpočtů pro „přístup k 
rizikovému financování“ a „inovace v 
MSP“ se budou především řídit logikou 
orientovanou na poptávku a založenou na 
postupu „zdola nahoru“, ale výhradně 
v rámci tematických prioritních oblastí 
stanovených v rámci témat „společenské 
výzvy“ a „vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“. Doplní je 
uplatnění přístupu shora dolů při
používání nástroje pro MSP jako součásti
předobchodní fáze nebo inovativního 
zadávání veřejných zakázek, kde je možné 
dokázat propojení potřeb zadavatelů 
veřejných zakázek ve členských státech 
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na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty založené na spolupráci by měly 
být v této souvislosti i nadále hlavním 
nástrojem.

Or. de

Pozměňovací návrh 804
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 30 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Or. it

Odůvodnění

Je strategicky důležité, aby byly MSP mnohem více podporovány v účasti na rámcovém 
programu, který Komise předkládá.
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Pozměňovací návrh 805
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, díky 
němuž by částka určená MSP měla 
dosáhnout 20 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

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 806
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP a 
vytvářet jasný mechanismus k určení a 
řešení potřeb přenosů poznatků a 
technologií v malých a středních 
podnicích. Podpora povede k tomu, že 
MSP, obcím, průmyslu a široké veřejnosti
bude určeno nejméně 20 % celkových 
spojených rozpočtů na všechny specifické 
cíle týkající se společenských výzev a na 
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specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“.

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který by 
měl vést k tomu, že MSP bude určeno 
přinejmenším 20 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny programy Horizont 
2020, přičemž nejméně 10 % bude určeno 
na specializovaný nástroj pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP. Za tímto 
účelem by MSP mělo být určeno nejméně 
18 % celkových spojených rozpočtů na 
všechny specifické cíle týkající se 
společenských výzev a na specifický cíl
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Or. de
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Pozměňovací návrh 809
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
má vést k tomu, že MSP bude určeno více 
než 15 % celkových spojených rozpočtů na 
všechny specifické cíle týkající se 
společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přinejmenším 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Or. ro

Pozměňovací návrh 811
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ se řídí přístupem 
orientovaným na technologii, aby se 
rozvinuly základní technologie, které lze 
používat v mnoha oblastech, odvětvích a 
službách. Použití těchto technologií pro 
řešení společenských výzev bude 
podporováno společně s prioritou 
společenské výzvy.

Specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ se řídí strategicky 
orientovaným přístupem, aby se rozvinuly 
základní technologie, které lze používat 
v mnoha oblastech, odvětvích a službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ se řídí přístupem 
orientovaným na technologii, aby se 
rozvinuly základní technologie, které lze 
používat v mnoha oblastech, odvětvích a 
službách. Použití těchto technologií pro 
řešení společenských výzev bude 
podporováno společně s prioritou 
společenské výzvy.

Specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ se řídí přístupem 
orientovaným na technologii, aby se 
rozvinuly základní technologie, které lze 
používat v mnoha oblastech, odvětvích a 
službách. Použití těchto technologií pro 
řešení společenských výzev bude 
podporováno společně s prioritou 
společenské výzvy. Za účelem dosažení 
tohoto cíle bude rovněž zaveden zvláštní 
interdisciplinární program týkající 
se etických, sociálních a právních aspektů 
vědy a technologie se zvláštním 
samostatným rozpočtem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 813
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato část přímo reaguje na priority politiky 
a společenské výzvy stanovené ve strategii 
Evropa 2020, které se zaměřují se na 
podněcování kritické míry výzkumného a 
inovačního úsilí nutné pro dosažení cílů 
politiky Unie. Financování se zaměří na 
tyto specifické cíle:

Tato část přímo reaguje na priority politiky 
a společenské výzvy stanovené ve strategii 
Evropa 2020, které se zaměřují se na 
podněcování kritické míry výzkumného a 
inovačního úsilí nutné pro dosažení cílů 
politiky Unie. I zde by se hlavní pozornost 
měla věnovat projektům založeným na 
spolupráci. Financování se zaměří na tyto 
specifické cíle:

Or. de

Pozměňovací návrh 814
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

(b) Zajišťování potravin, bezpečnost a 
kvalita potravin, udržitelné zemědělství, 
mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

(b) Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, produktivní moře a oceány
prostřednictvím udržitelného rybolovu a 
akvakultury a biohospodářství;

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

(b) Biohospodářství: zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství, mořský a námořní 
výzkum a odvětví založená na 
biotechnologiích
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Podle evropské strategie „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ zahrnuje 
biohospodářství produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich zpracování na potraviny, 
krmiva, biologické výrobky a bioenergii. Biohospodářství tvoří čtyři hlavní odvětví, jež si 
zaslouží podporu v rámci ambiciózního projektu „Biohospodářství“: zemědělství a lesnictví,
rybolov a akvakultura, odvětví založená na biotechnologiích a potravinářský průmysl.

Pozměňovací návrh 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

(b) Biohospodářství: zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský 
a námořní výzkum a odvětví založená 
na biotechnologiích
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.

Or. en

Odůvodnění

Podle evropské strategie „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ tvoří 
biohospodářství čtyři hlavní odvětví, jež si zaslouží podporu v rámci ambiciózního projektu 
„Biohospodářství“: zemědělství a lesnictví, rybolov a akvakultura, odvětví založená na 
biotechnologiích a potravinářský průmysl. Tento název by tedy měl odpovídat definici 
navržené Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

(b) Výzvy pro evropské biohospodářství: 
zajišťování bezpečných potravin, 
udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský 
a námořní výzkum

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) bezpečná, čistá a účinná energie; (c) Energetická účinnost, bezpečná, čistá a 
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účinná energie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 820
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

(e) oblast klimatu, životní prostředí, účinné 
využívání a zachování zdrojů a udržitelné 
využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny a zabezpečení dodávek,

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů
a suroviny;

(e) Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a udržitelné využívání surovin;
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Or. en

Pozměňovací návrh 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

(e) Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a udržitelné využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

(e) oblast klimatu, vodohospodářství, 
účinné využívání zdrojů a suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

(e) Oblast klimatu, účinné využívání 
a zachování zdrojů a udržitelné využívání 
surovin;
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Or. es

Odůvodnění

Doplněním věty „zachování zdrojů a udržitelné využívání surovin“ se zajistí, že se text 
nesoustředí pouze na účinné využívání.

Pozměňovací návrh 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění.

(f) Evropa v měnícím se světě – inovativní, 
bezpečné a přemýšlivé společnosti 
podporující začlenění

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění.

f) pochopení evropských společností, 
kultury a společenských změn.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny 
v celém textu.) Kultura je vždy u zrodu společenských změn a inovací, je tedy vhodné 
tento koncept začlenit a zdůraznit tuto skutečnost v nadpisu dané výzvy.

Pozměňovací návrh 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler



AM\907534CS.doc 35/162 PE492.761v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Bezpečné společnosti – ochrana 
svobody a bezpečnosti Evropy a jejích 
občanů

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Kultura a nehmotné oblasti znalostí

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) Inteligentní města a kulturní dědictví

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory a 
výzkumnými infrastrukturami, aby se 
mohly dané výzvy řešit. Tyto činnosti se 
týkají celého cyklu od výzkumu až po trh 
s novým zaměřením na činnosti, které jsou 
spojené s inovacemi, jako je pilotní 
testování, demonstrace, testovací prostředí, 
podpora zadávání veřejných zakázek, 
návrhářství, inovace orientované na 
konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Netechnologickým, organizačním 
a systémovým inovacím i inovacím 
ve veřejném sektoru bude věnována stejná 
pozornost, jako technologickým řešením.
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
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prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, v němž jsou 
základní věda, aplikovaný výzkum, přenos 
znalostí a inovace důležitými a vzájemně 
propojenými prvky, který se zaměří na 
priority politiky, aniž by byl předem 
vymezen přesný výběr technologií nebo 
řešení, které by se měly rozvíjet. Důraz se 
klade na shromáždění kritické míry zdrojů 
a znalostí napříč různými oblastmi, 
technologiemi a vědními obory 
a na umožnění přístupu k výzkumným 
infrastrukturám světové úrovně, aby se 
mohly dané výzvy řešit. Tyto činnosti se 
týkají celého cyklu od výzkumu až po trh s 
dalším zaměřením na základní a 
aplikovaný výzkum a s novým zaměřením 
na předávání znalostí a na činnosti, které 
jsou spojené s inovacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, v němž jsou 
základní věda, aplikovaný výzkum, přenos 
znalostí a inovace stejně důležitými 
a vzájemně propojenými prvky, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, v němž jsou 
základní věda, aplikovaný výzkum, přenos 
znalostí a inovace stejně důležitými 
a vzájemně propojenými prvky, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
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pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu, včetně normalizace 
na všech úrovních.

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu. Za účelem dosažení 
tohoto cíle bude rovněž zaveden zvláštní 
interdisciplinární program týkající 
se etických, sociálních a právních aspektů 
vědy a technologie se zvláštním 
samostatným rozpočtem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 837
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory a 
na umožnění přístupu k výzkumným 
infrastrukturám světové úrovně, aby se 
mohly dané výzvy řešit. Tyto činnosti se 
týkají celého cyklu od výzkumu až po trh 
s novým zaměřením na činnosti, které jsou 
spojené s inovacemi, jako je pilotní 
testování, demonstrace, testovací prostředí, 
podpora zadávání veřejných zakázek 
a zadávání zakázek v předobchodní fázi, 
návrhářství, inovace orientované na 
konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
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oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu. Pro dosažení cílů 
programu Horizont 2020, zejména cílů 
souvisejících s částí III týkající 
se společenských výzev, bude nutné 
do projektů založených na spolupráci 
zapojit širokou škálu zúčastněných stran, 
výzkumnými institucemi a podniky 
počínaje a uživateli ze soukromého i 
veřejného sektoru konče.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit, jako je to 
možné prostřednictvím zřízení 
institucionálních partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. Tyto činnosti se 
týkají celého cyklu od výzkumu až po trh 
s novým zaměřením na činnosti, které jsou 
spojené s inovacemi, jako je pilotní 
testování, demonstrace, testovací prostředí, 
podpora zadávání veřejných zakázek, 
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přijetí inovací na trhu. návrhářství, inovace orientované na 
konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh s novým zaměřením na činnosti, 
které jsou spojené s inovacemi, jako je 
pilotní testování, demonstrace, testovací 
prostředí, podpora zadávání veřejných 
zakázek, návrhářství, inovace orientované 
na konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

U všech těchto činností se bude uplatňovat 
přístup orientovaný na výzvy, který se 
zaměří na priority politiky, aniž by byl 
předem vymezen přesný výběr technologií 
nebo řešení, které by se měly rozvíjet. 
Důraz se klade na shromáždění kritické 
míry zdrojů a znalostí napříč různými 
oblastmi, technologiemi a vědními obory, 
aby se mohly dané výzvy řešit. Tyto 
činnosti se týkají celého cyklu od výzkumu 
až po trh i jejich společenského dopadu, 
s novým zaměřením na činnosti, které jsou 
spojené s inovacemi, jako je pilotní 
testování, demonstrace, testovací prostředí, 
podpora zadávání veřejných zakázek, 
návrhářství, inovace orientované na 
konečné uživatele, sociální inovace a 
přijetí inovací na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomu, aby bylo možné zaujmout přístup 
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orientovaný na výzvy, je nutné 
koordinované strategické plánování 
výzkumu a inovací. Koordinace může řešit 
roztříštěnost a zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů v celé výzkumné obci v souvislosti 
s každou výzvou. Kromě toho je ve většině 
případů úspěšnost v inovacích podmíněna 
dlouhodobým závazkem udržet vynikající 
výzkum. Strategické kroky a vědecké 
poradenství mohou od samého počátku 
politice poskytnout odborné podněty, 
pokročilé inovace a konkurenceschopnost 
díky pochopení složitosti inovačního cyklu 
a podpoře přeshraniční účasti většího 
počtu výzkumných pracovníků. Odvětvové 
poradní výbory nezávislých odborníků na 
vysoké úrovni zavedou koordinaci 
strategického poradenství a inovací pro 
každou výzvu opírající se o vědecké 
poradenství, což přispěje k definování 
výzkumných a inovačních programů na 
základě nejlepšího možného vedení a 
poskytne podněty a nástroje potřebné 
k podpoře vzájemného působení a synergií 
v širším měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomu, aby bylo možné zaujmout přístup 
orientovaný na výzvy, je nutné 
koordinované strategické plánování 
výzkumu a inovací. Díky koordinaci lze 
řešit roztříštěnost a zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů v celé výzkumné obci v souvislosti 
s každou výzvou. Úspěšnost v inovacích je 
navíc ve většině případů podmíněna 
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dlouhodobým závazkem udržet vynikající 
výzkum. Strategické kroky a vědecká 
koordinace mohou od samého počátku 
politice poskytnout odborné podněty, 
pokročilé inovace a konkurenceschopnost 
díky pochopení složitosti inovačního cyklu 
a podpoře přeshraniční účasti většího 
počtu výzkumných pracovníků. Pro 
dosažení koordinace strategického 
poradenství pro každý úkol bude Komise 
povinna konzultovat příslušné zúčastněné 
strany z akademického prostředí, 
průmyslu, z oblasti koncových uživatelů 
a občanské společnosti s příslušnou 
odborností, včetně vědců, inženýrů 
a podnikatelů , čímž se zajistí rozmanitost 
všech dotčených odvětví a oblastí 
výzkumu. Tak bude možné hodnotit 
vhodnost a dostatečnost stávajících 
i plánovaných akcí a zvyšovat povědomí 
o přehlížených tématech a duplicitě 
činností. Komise by se při provádění 
programu Horizont 2020 měla co nejvíce 
snažit používat stávající nástroje k tomu 
určené, mimo jiné evropská inovativní 
partnerství, evropské technologické 
platformy a iniciativy společného 
plánování.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 89 zprávy Teresy Riera Madurellové a pozměňovacího 
návrhu 25 zprávy Marie da Graça Carvalho.

Pozměňovací návrh 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomu, aby bylo možné zaujmout přístup 
orientovaný na výzvy, je nutné 
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koordinované strategické plánování 
výzkumu a inovací. Koordinace může řešit 
roztříštěnost a zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů v celé výzkumné obci v souvislosti 
s každou výzvou. Úspěšnost v inovacích je 
navíc ve většině případů podmíněna 
dlouhodobým závazkem udržet vynikající 
výzkum. Strategické kroky a vědecká 
koordinace mohou od samého počátku 
politice poskytnout odborné podněty, 
pokročilé inovace a konkurenceschopnost 
díky pochopení složitosti inovačního cyklu 
a podpoře přeshraniční účasti většího 
počtu výzkumných pracovníků. Odvětvové 
řídící výbory nezávislých odborníků na 
vysoké úrovni z akademického prostředí, 
průmyslu, z oblasti koncových uživatelů 
a občanské společnosti vybraných 
v otevřeném a transparentním procesu 
zavedou koordinaci strategického 
výzkumu a inovací pro každou výzvu, což 
přispěje k definování výzkumných a 
inovačních programů na základě 
nejlepšího možného vedení a poskytne 
podněty a nástroje potřebné k podpoře 
vzájemného působení a synergií v širším 
měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Každý strategický poradní výbor by měl zahrnovat členy na vysoké úrovni ve vyváženém 
poměru ze společenství zúčastněných stran (z oblasti vědy, průmyslu, koncových uživatelů 
a občanské společnosti a dalších). Úkolem těchto výborů či rad bude soustavné poskytování 
strategického poradenství o činnostech prováděných a plánovaných v rámci programu 
Horizont 2020 a souvisejících oblastí politiky Společenství a potřebná koordinace řady 
nástrojů a iniciativ (společné plánování, partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
partnerství v rámci veřejného sektoru, znalostní a inovační společenství, evropská inovační 
partnerství a další).

Pozměňovací návrh 844
Francesco De Angelis
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomu, aby bylo možné zaujmout přístup 
orientovaný na výzvy, je nutné 
koordinované strategické plánování 
výzkumu a inovací. Koordinací lze řešit 
roztříštěnost a zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů v celé výzkumné obci v souvislosti 
s každou výzvou. Úspěšnost v inovacích je 
navíc ve většině případů podmíněna 
dlouhodobým závazkem udržet vynikající 
výzkum. Strategické kroky a vědecká 
koordinace mohou od samého počátku 
politice poskytnout odborné podněty, 
pokročilé inovace a konkurenceschopnost 
díky pochopení složitosti inovačního cyklu 
a podpoře přeshraniční účasti většího 
počtu výzkumných pracovníků. . 
Odvětvové řídící výbory nezávislých 
odborníků na vysoké úrovni z 
akademického prostředí zavedou 
koordinaci strategického výzkumu a 
inovací pro každou výzvu opírající se 
o vědeckou koordinaci, což přispěje 
k definování výzkumných a inovačních 
programů na základě nejlepšího možného 
vedení a poskytne podněty a nástroje 
potřebné k podpoře vzájemného působení 
a synergií v širším měřítku. Úkolem těchto 
výborů bude soustavné poskytování 
strategického poradenství o činnostech 
prováděných a plánovaných v rámci 
programu Horizont 2020 a souvisejících 
oblastí politiky Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba ujasnit definici úlohy a povinností odvětvových řídících výborů.
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Pozměňovací návrh 845
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci každé společenské výzvy budou 
transparentním a participativním
způsobem stanoveny priority a cíle za 
vyrovnané účasti všech stran, včetně 
zástupců vědecké obce, výzkumných 
pracovníků (rovněž z menších organizací), 
veřejného a soukromého sektoru, zejména 
malých a středních podniků, organizací 
občanské společnosti a dalších 
zainteresovaných stran, zejména Komise 
zřídí zvláštní struktury pro dialog občanů 
a organizací občanské společnosti 
s výzkumnými subjekty, aby tak mohli 
diskutovat o prioritách výzkumu v rámci 
společenských výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Představitelé humanitních a 
společenských věd by měli být zastoupeni 
v  programových výborech a odborných 
skupinách odpovědných za projekt 
a hodnocení programu pro všechna 
témata. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podobně bude do 
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strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

všech výzev začleněno hledisko pohlaví 
a rovnosti žen a mužů. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Odůvodnění

Tato úprava je nutná pro to, aby společenské a humanitní vědy nebyly odsunuty na okraj nebo 
aby se nestaly nástrojem, který se využívá pouze pro průzkumy subjektivního vnímání 
či přijatelnosti inovací. Bude tak zajištěna víceoborovost výzkumu, který se zabývá 
společenskými výzvami.

Pozměňovací návrh 847
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Představitelé humanitních a 
společenských věd by měli být zastoupeni 
v  programových výborech a odborných 
skupinách odpovědných za projekt 
a hodnocení programu pro všechna 
témata. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
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strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Odůvodnění

Tato úprava je naprosto nezbytná pro to, aby společenské a humanitní vědy nebyly odsunuty 
na okraj nebo aby se nestaly nástrojem, který se využívá pouze pro průzkumy subjektivního 
vnímání či přijatelnosti inovací. Bude tak zajištěna víceoborovost výzkumu, který se zabývá 
společenskými výzvami.

Pozměňovací návrh 848
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Měly by být nedílnou součástí 
pracovních programů prostřednictvím 
zastoupení v programových výborech 
a odborných skupinách odpovědných 
za projekt a hodnocení programu pro 
všechna témata a díky rozvoji výzev 
zaměřených na společenské vědy. Kromě 
toho se podpůrný rozvoj těchto oborů 
podpoří v rámci specifického cíle 
„inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
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společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. S 
ohledem na globální povahu mnoha výzev 
je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře globálního úsilí, které 
vyžaduje dosažení kritického množství pro 
to, aby se Evropa zúčastnila a ujala se 
vedení. Vedle toho se průřezová podpora 
pro mezinárodní spolupráci poskytne 
v rámci specifického cíle „inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Měly by být zastoupeny 
v programových výborech a odborných 
skupinách odpovědných za projekt 
a hodnocení programu ve všech 
oblastech. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 851
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy a bezpečnostní hlediska. Kromě toho 
se podpůrný rozvoj těchto oborů podpoří 
v rámci specifického cíle „inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“. Podpora se rovněž zaměří na 
poskytování jasných důkazů pro tvorbu 
politiky na mezinárodní, vnitrostátní a 
regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
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Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost je nedílným rysem všech výše zmíněných cílů a pro úspěšné provedení nařízení 
je třeba ho zohlednit stejným způsobem jako společenské a humanitní vědy.

Pozměňovací návrh 852
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni i na 
úrovni Unie. S ohledem na globální povahu 
mnoha výzev je nedílnou součástí každé 
výzvy strategická spolupráce s třetími 
zeměmi. Vedle toho se průřezová podpora 
pro mezinárodní spolupráci poskytne 
v rámci specifického cíle „inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“.

Or. ro

Pozměňovací návrh 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podobně bude do 
všech výzev začleněno hledisko pohlaví 
a rovnosti žen a mužů. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „Evropa v měnícím se světě –
inovativní a přemýšlivé společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
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Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné
společnosti podporující začlenění“.

strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „Evropa v měnícím se 
světě – inovativní a přemýšlivé společnosti 
podporující začlenění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří 
horizontální rozměr a nedílnou součást 
činností společenské a humanitní vědy. 
Kromě toho se podpůrný rozvoj těchto 
oborů podpoří v rámci specifického cíle 
„inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy a zapojení občanské společnosti. 
Kromě toho se podpůrný rozvoj těchto 
oborů podpoří v rámci specifického cíle 
„inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi se zvláštními opatřeními pro 
dosažení excelence v méně rozvinutých 
regionech Unie.

Specifický cíl „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi se zvláštními opatřeními pro 
dosažení excelence v přidružených 
zámořských zemích a územích a méně 
rozvinutých regionech Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba podporovat výzkum a inovace v zámořských zemích a územích.
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Pozměňovací návrh 858
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi se zvláštními opatřeními pro 
dosažení excelence v méně rozvinutých 
regionech Unie.

Specifický cíl „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi se zvláštními opatřeními pro 
podporu, zpřístupnění, rozvoj a dosažení 
excelence v méně rozvinutých regionech 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou úlohu sehraje EIT, který bude 
spojovat vynikající výzkum, vzdělávání a 
inovace, a integrovat tak znalostní 
trojúhelník. Toho EIT dosáhne především 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství. Kromě toho prostřednictvím 
cílených opatření v oblasti šíření výsledků 
a sdílení znalostí zajistí, aby byly 
zkušenosti sdíleny i nad rámec těchto 
společenství, a tak podpoří rychlejší 
zavádění inovačních modelů v celé Unii.

Významnou úlohu sehraje EIT, který bude 
spojovat vynikající výzkum, vzdělávání a 
inovace, a integrovat tak znalostní 
trojúhelník. Toho EIT dosáhne především 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství. Kromě toho prostřednictvím 
cílených opatření v oblasti šíření výsledků 
a sdílení znalostí zajistí, aby byly 
zkušenosti sdíleny mezi těmito 
společenstvími i nad jejich rámec, a tak 
podpoří rychlejší zavádění inovačních 
modelů v celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 860
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si stanovila za cíl přejít k novému 
hospodářskému modelu založenému na 
inteligentním, udržitelném růstu, který 
podporuje začlenění. K tomuto druhu 
přeměny bude zapotřebí více než jen 
postupné zlepšování současných 
technologií. Bude k němu zapotřebí 
mnohem větší inovační schopnosti, která 
vychází z vědy, čerpá ze zcela nových 
znalostí a umožňuje Evropě, aby zaujala 
vedoucí postavení při vytváření posunů 
v technologických paradigmatech, které 
budou hlavní hybnou silou růstu 
produktivity, konkurenceschopnosti, 
bohatství a společenského pokroku do 
budoucna. Tyto posuny v paradigmatech 
mají historicky tendenci vycházet 
z vědecké základny veřejného sektoru ještě 
předtím, než položí základy zcela nových 
průmyslových odvětví a sektorů.

Evropa si stanovila za cíl přejít k novému 
hospodářskému modelu založenému na 
inteligentním, udržitelném růstu, který 
podporuje začlenění. K tomuto druhu 
přeměny bude zapotřebí více než jen 
postupné zlepšování současných 
technologií. Bude k němu zapotřebí 
mnohem větší inovační schopnosti, která 
vychází z vědy, čerpá ze zcela nových 
znalostí a umožňuje Evropě, aby zaujala 
vedoucí postavení při vytváření posunů 
v technologických paradigmatech, které 
budou hlavní hybnou silou růstu 
produktivity, konkurenceschopnosti, 
bohatství a společenského pokroku do 
budoucna. Tyto posuny v paradigmatech 
mají historicky tendenci vycházet ze 
základního výzkumu motivovaného 
zvídavostí ještě předtím, než položí základy 
zcela nových průmyslových odvětví a 
sektorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si stanovila za cíl přejít k novému 
hospodářskému modelu založenému na 
inteligentním, udržitelném růstu, který 
podporuje začlenění. K tomuto druhu 
přeměny bude zapotřebí více než jen 
postupné zlepšování současných 

Evropa si stanovila za cíl přejít k novému 
hospodářskému modelu založenému na 
inteligentním, udržitelném růstu, který
podporuje začlenění. K tomuto druhu 
přeměny bude zapotřebí více než jen 
postupné zlepšování současných 
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technologií. Bude k němu zapotřebí 
mnohem větší inovační schopnosti, která 
vychází z vědy, čerpá ze zcela nových 
znalostí a umožňuje Evropě, aby zaujala 
vedoucí postavení při vytváření posunů 
v technologických paradigmatech, které 
budou hlavní hybnou silou růstu 
produktivity, konkurenceschopnosti, 
bohatství a společenského pokroku do 
budoucna. Tyto posuny v paradigmatech 
mají historicky tendenci vycházet 
z vědecké základny veřejného sektoru ještě 
předtím, než položí základy zcela nových 
průmyslových odvětví a sektorů.

technologií a poznatků. Bude k němu 
zapotřebí mnohem větší inovační 
schopnosti, která vychází z vědy 
a základní vědy, čerpá ze zcela nových 
znalostí a umožňuje Evropě, aby zaujala 
vedoucí postavení při vytváření posunů ve 
vědeckých a technologických 
paradigmatech, které budou hlavní hybnou 
silou růstu produktivity, 
konkurenceschopnosti, bohatství, 
udržitelného růstu a společenského 
pokroku do budoucna. Tyto posuny 
v paradigmatech mají historicky tendenci 
vycházet z vědecké základny veřejného 
sektoru ještě předtím, než položí základy 
zcela nových průmyslových odvětví a 
sektorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další významnou součástí problému je 
skutečnost, že v mnoha evropských zemích 
veřejný sektor stále nenabízí dostatečně 
přitažlivé podmínky pro nejlepší výzkumné 
pracovníky. Může trvat mnoho let, než se 
z talentovaných mladých výzkumných 
pracovníků mohou stát nezávislí vědci. To 
vede k dramatickému plýtvání výzkumným 
potenciálem Evropy, protože se oddaluje 
vznik nové generace výzkumných 
pracovníků, kteří přinášejí nové myšlenky 
a energii, a vynikající výzkumné 
pracovníky zahajující svou profesní dráhu 
to vede k úsilí o další kariérní postup mimo 
Evropu.

Další významnou součástí problému je 
skutečnost, že v mnoha evropských zemích 
veřejný sektor stále nenabízí dostatečně 
přitažlivé podmínky pro nejlepší výzkumné 
pracovníky. Může trvat mnoho let, než se 
z talentovaných mladých výzkumných 
pracovníků mohou stát nezávislí vědci. To 
vede k dramatickému plýtvání výzkumným 
potenciálem Evropy, protože se oddaluje 
vznik a v některých případech se dokonce 
brání nástupu nové generace výzkumných 
pracovníků, kteří přinášejí nové myšlenky 
a energii, a vynikající výzkumné 
pracovníky zahajující svou profesní dráhu 
to vede k úsilí o kariérní postup mimo 
Evropu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 863
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další významnou součástí problému je 
skutečnost, že v mnoha evropských zemích 
veřejný sektor stále nenabízí dostatečně 
přitažlivé podmínky pro nejlepší výzkumné 
pracovníky. Může trvat mnoho let, než se 
z talentovaných mladých výzkumných 
pracovníků mohou stát nezávislí vědci. To 
vede k dramatickému plýtvání výzkumným 
potenciálem Evropy, protože se oddaluje 
vznik nové generace výzkumných 
pracovníků, kteří přinášejí nové myšlenky 
a energii, a vynikající výzkumné 
pracovníky zahajující svou profesní dráhu 
to vede k úsilí o další kariérní postup mimo 
Evropu.

Další významnou součástí problému je 
skutečnost, že v mnoha evropských zemích 
veřejný ani soukromý sektor stále nenabízí 
dostatečně přitažlivé podmínky pro 
nejlepší výzkumné pracovníky. Může trvat 
mnoho let, než se z talentovaných mladých 
výzkumných pracovníků mohou stát 
nezávislí vědci. To vede k dramatickému 
plýtvání výzkumným potenciálem Evropy, 
protože se oddaluje vznik nové generace 
výzkumných pracovníků, kteří přinášejí 
nové myšlenky a energii, a vynikající 
výzkumné pracovníky zahajující svou 
profesní dráhu to vede k úsilí o další 
kariérní postup mimo Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto faktory dále zhoršují relativní 
nepřitažlivost Evropy v celosvětové soutěži 
o vědecké talenty. Schopnost systému USA 
nabídnout více zdrojů na výzkumného 
pracovníka a lepší kariérní vyhlídky 
vysvětluje, proč USA i nadále přitahují 
nejlepší výzkumné pracovníky z celého 
světa včetně desítek tisíc z Unie.

Tyto faktory dále zhoršují relativní 
nepřitažlivost Evropy v celosvětové soutěži 
o vědecké talenty. Schopnost systému USA 
nabídnout více zdrojů na výzkumného 
pracovníka, více možností meziodvětvové 
mobility, lepší propojení se soukromým 
sektorem a lepší kariérní vyhlídky 
vysvětluje, proč USA i nadále přitahují 
nejlepší výzkumné pracovníky z celého 
světa včetně desítek tisíc z Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem vytvoření ERV bylo zajistit 
nejlepším evropským výzkumným 
pracovníkům a pracovnicím potřebné 
zdroje, aby mohli lépe konkurovat na 
celosvětové úrovni, a to financováním 
jednotlivých týmů na základě celoevropské 
soutěže.  ERV funguje autonomně, 
nezávislá vědecká rada složená z 
nejrenomovanějších a nejschopnějších 
vědců, inženýrů a akademiků vytváří 
celkovou vědeckou strategii a má plnou
moc nad rozhodnutími o druhu výzkumu, 
který se má financovat. Tyto základní rysy 
ERV zaručují účinnost jejího vědeckého 
programu, kvalitu operací a procesu 
vzájemného hodnocení a její 
důvěryhodnost ve vědecké obci.

Účelem vytvoření ERV bylo zajistit 
nejlepším evropským výzkumným 
pracovníkům a pracovnicím potřebné 
zdroje, aby mohli lépe konkurovat na 
celosvětové úrovni, a to financováním 
jednotlivých týmů na základě celoevropské 
soutěže. ERV funguje autonomně: 
nezávislá vědecká rada složená 
z nejrenomovanějších a nejschopnějších 
vědců, inženýrů a akademiků, mužů i žen 
různých věkových skupin, vytváří 
celkovou vědeckou strategii a má plnou 
moc nad rozhodnutími o druhu výzkumu, 
který se má financovat. Tyto základní rysy 
ERV zaručují účinnost jejího vědeckého 
programu, kvalitu operací a procesu 
vzájemného hodnocení a její 
důvěryhodnost ve vědecké obci.

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekává se tudíž, že hraniční výzkum 
financovaný ERV bude mít podstatný 
přímý dopad v podobě pokroku na 
hranicích znalostí a otevře cestu k novým a 
často nečekaným vědeckým a 

Očekává se tudíž, že hraniční výzkum 
financovaný ERV bude mít podstatný 
přímý dopad v podobě pokroku na 
hranicích znalostí a otevře cestu k novým a 
často nečekaným vědeckým a 
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technologickým výsledkům a novým 
oblastem pro výzkum, což může nakonec 
přinést zcela nové myšlenky, které budou 
hybnou silou inovací a obchodní 
vynalézavosti a budou řešit společenské 
výzvy. O toto spojení vynikajících 
jednotlivých vědců s inovačními 
myšlenkami se opírají všechny fáze 
inovačního řetězce.

technologickým výsledkům a novým 
oblastem pro výzkum, což může nakonec 
přinést zcela nové myšlenky, které budou 
hybnou silou inovací a obchodní 
vynalézavosti a budou řešit společenské 
výzvy. Při udělování grantů ERV se klade 
největší důraz na inovativní myšlenky, 
přičemž přehled výsledků výzkumných 
pracovníků je požadován především jako 
důkaz schopnosti dokončit navrhovaný 
projekt. O toto spojení vynikajících 
jednotlivých vědců s inovačními 
myšlenkami se opírají všechny fáze 
inovačního řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekává se tudíž, že hraniční výzkum 
financovaný ERV bude mít podstatný 
přímý dopad v podobě pokroku na 
hranicích znalostí a otevře cestu k novým a 
často nečekaným vědeckým a 
technologickým výsledkům a novým 
oblastem pro výzkum, což může nakonec 
přinést zcela nové myšlenky, které budou 
hybnou silou inovací a obchodní 
vynalézavosti a budou řešit společenské 
výzvy. O toto spojení vynikajících 
jednotlivých vědců s inovačními 
myšlenkami se opírají všechny fáze 
inovačního řetězce.

Očekává se tudíž, že hraniční výzkum 
financovaný ERV bude mít podstatný 
přímý dopad v podobě pokroku na 
hranicích znalostí a otevře cestu k novým a 
často nečekaným vědeckým a 
technologickým výsledkům a novým 
oblastem pro výzkum, což může nakonec 
přinést zcela nové myšlenky, které budou 
hybnou silou inovací a obchodní 
vynalézavosti a budou řešit společenské 
výzvy. O toto spojení vynikajících 
jednotlivých vědců s inovačními 
myšlenkami se opírají všechny fáze 
inovačního řetězce. Neměl by se však 
podceňovat význam aplikovaného 
výzkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 868
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní činností ERV je poskytovat 
přitažlivé dlouhodobé financování na 
podporu vynikajících badatelů a jejich
výzkumných týmů, aby mohli provádět 
průlomový výzkum s vysokou mírou rizika 
i přínosů.

Základní činností ERV je poskytovat 
přitažlivé dlouhodobé financování na 
podporu vynikajících myšlenek
a výzkumných týmů, aby mohli provádět 
průlomový výzkum s vysokou mírou rizika 
i přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Alyn Smith

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování ERV se poskytuje podle níže 
uvedených zavedených zásad. Jediným 
kritériem, podle kterého se udělují granty 
ERV, je vědecká excelence. ERV funguje 
„zdola nahoru“ bez předem určených 
priorit. Granty ERV jsou otevřené pro 
jednotlivé týmy výzkumných pracovníků 
každého věku z kterékoli země světa, kteří 
pracují v Evropě. ERV usiluje o podporu 
zdravé konkurence v celé Evropě.

Financování ERV se poskytuje podle níže 
uvedených zavedených zásad. Jediným 
kritériem, podle kterého se udělují granty 
ERV, je vědecká excelence. ERV funguje 
„zdola nahoru“ bez předem určených 
priorit. Granty ERV jsou otevřené pro 
jednotlivé týmy výzkumných pracovníků 
každého věku z kterékoli země světa, kteří 
pracují v Evropě. ERV usiluje o podporu 
zdravé konkurence v celé Evropě a zajistí, 
aby se postupy hodnocení náležitě 
zabývaly nevědomými genderovými 
předsudky.

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní a regionální fondy by měly 
podporovat kladně hodnocené projekty 
ERV, které splňují kritéria vynikající 
kvality, na něž však v rámci programu 
Horizont 2020 není k dispozici dostatek 
finančních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV podle potřeby 
poskytuje rovněž podporu nově
vznikajícím způsobům práce ve vědeckém 
světě, které mohou přinášet průlomové 
výsledky, a usnadňuje zkoumání potenciálu 
výzkumu, který financuje, v oblasti 
obchodních a sociálních inovací.

Vědecká rada ERV podle potřeby 
poskytuje rovněž podporu novým
způsobům práce ve vědeckém světě, které 
mohou přinášet průlomové výsledky, a 
usnadňuje zkoumání a řízení potenciálu 
výzkumu, který financuje, v oblasti 
obchodních a sociálních inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
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publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné 
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.

publikacím nejvyšší kvality, výsledkům 
výzkumu s významným společenským 
a hospodářským dopadem a k obchodnímu 
využití a uplatnění inovačních technologií 
a myšlenek a že ERV významně přispěla 
k tomu, aby se Evropa stala přitažlivějším 
prostředím pro nejlepší vědce světa. 
Zejména se ERV zaměří na měřitelné 
zlepšení podílu Unie na horním 1 % 
nejcitovanějších publikací na světě. Kromě 
toho usiluje o podstatné zvýšení počtu 
vynikajících mimoevropských 
výzkumných pracovníků, které financuje, a 
o konkrétní zlepšení institucionálních 
postupů a vnitrostátních politik na podporu 
nejlepších výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné 
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší myšlenky, že financování ERV 
přímo vedlo k vědeckým publikacím 
nejvyšší kvality a k obchodnímu využití a 
uplatnění inovačních technologií a 
myšlenek a že ERV významně přispěla 
k tomu, aby se Evropa stala přitažlivějším 
prostředím pro nejlepší vědce světa. 
Zejména se ERV zaměří na měřitelné 
zlepšení podílu Unie na horním 1 % 
nejcitovanějších publikací na světě. Kromě 
toho by měl provádět podpůrná opatření a 
usilovat o zvýšení viditelnosti svých 
programů a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.
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pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné 
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality, výsledkům 
výzkumu s významným společenským 
a možným hospodářským dopadem a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné 
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků. ERV bude sdílet zkušenosti a 
osvědčené postupy s regionálními 
a vnitrostátními agenturami financujícími 
výzkum s cílem propagovat podporu 
vynikajících výzkumných pracovníků. 
ERV dále zvýší viditelnost svých 
programů mimo Evropu s cílem přilákat 
špičkové výzkumné pracovníky .

Or. en
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Pozměňovací návrh 875
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o zvýšení 
počtu vynikajících mimoevropských 
výzkumných pracovníků, které financuje, 
kde příspěvek těchto výzkumných 
pracovníků přidává evropskému výzkumu 
na hodnotě, o nárůstu příležitostí pro 
výzkumné pracovníky k návratu do práce 
po určité přestávce a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Alyn Smith

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
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publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.

publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o zvýšení 
počtu vynikajících mimoevropských 
výzkumných pracovníků, které financuje, 
zejména také o výrazný nárůst 
vynikajících vědeckých pracovníků z řad 
žen, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné 
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 

Do roku 2020 se proto ERV pokusí 
prokázat: že se soutěží ERV účastní 
nejlepší výzkumní pracovníci, že 
financování ERV přímo vedlo k vědeckým 
publikacím nejvyšší kvality a 
k obchodnímu využití a uplatnění 
inovačních technologií a myšlenek a že 
ERV významně přispěla k tomu, aby se 
Evropa stala přitažlivějším prostředím pro 
nejlepší vědce světa. Zejména se ERV 
zaměří na měřitelné zlepšení podílu Unie 
na horním 1 % nejcitovanějších publikací 
na světě. Kromě toho usiluje o podstatné 
zvýšení počtu vynikajících 
mimoevropských výzkumných pracovníků, 
které financuje, a o konkrétní zlepšení 
institucionálních postupů a vnitrostátních 
politik na podporu nejlepších výzkumných 
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pracovníků. pracovníků. V neposlední řadě by se měla 
zvážit možnost uplatňovat inovativní 
technologie a myšlenky až do stádia 
úplného obchodního využití.

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, 
spravedlivém a nestranném nakládání 
s návrhy, aby mohl rozpoznávat 
průlomovou vědeckou excelenci a talent 
bez ohledu na pohlaví, státní příslušnost 
nebo věk výzkumného pracovníka. 
Konečně ERV i nadále provádí vlastní 
strategické studie, aby se připravila na své 
činnosti a podporovala je, aby zachovala 
úzké kontakty s vědeckou obcí a dalšími 
zúčastněnými stranami a dohlížela na to, 
aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zajišťuje transparentní, spravedlivé a 
nestranné nakládání s návrhy, přičemž je 
třeba zohlednit, že shodou okolností 
odpovědní činitelé v rámci panelů mohou 
být často i příjemci grantů, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci, průlomové myšlenky a talent 
bez ohledu na pohlaví, státní příslušnost, 
domácí instituci nebo věk výzkumného 
pracovníka Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále 
provádí vlastní strategické studie, aby se 
připravila na své činnosti a podporovala je, 
aby zachovala úzké kontakty s vědeckou 
obcí a dalšími zúčastněnými stranami a 
dohlížela na to, aby její činnosti 
doplňovaly výzkum prováděný na jiných 
úrovních.

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a hodnotící procesy a 
zvažuje, jak nejlépe dosáhnout jejích cílů 
prostřednictvím grantových systémů, které 
zdůrazňují účinnost, jasnost, stabilitu 
a jednoduchost jak pro žadatele, tak při 
jejich uplatňování a řízení, a případně jak 
nejlépe reagovat na nově vznikající 
potřeby. Usiluje o zachování a další 
vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Pokud tyto kritéria nejsou 
splněna, účastnici mohou ve snaze 
zabránit škodám požádat o vyloučení 
odborníků. ERV i nadále provádí vlastní 
strategické studie, aby se připravila na své 
činnosti a podporovala je, aby zachovala 
úzké kontakty s vědeckou obcí, 
regionálními a vnitrostátními agenturami 
pro financování a dalšími zúčastněnými 
stranami a dohlížela na to, aby její činnosti 
doplňovaly výzkum prováděný na jiných 
úrovních. ERV zaručí transparentnost 
komunikace o svých činnostech 
a výsledcích vědecké obci a široké 
veřejnosti a bude aktualizovat údaje o 
financovaných projektech 
i o přenositelnosti údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a jak nejlépe reagovat na nově vznikající 
potřeby. Usiluje o zachování a další 
vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních 
a nepřekrývaly se s ostatními výzkumnými 
činnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
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žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních. činnosti a 
dosažené výsledky ERV budou 
zhodnoceny v roce 2017 skupinou 
nezávislých manažerů na vysoké úrovni, 
kteří řídí i výzkumné organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví, 
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státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek
postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

Specifickým cílem je podpořit hraniční 
výzkum, zcela nové technologie a vysoce 
rizikové myšlenky postavené na vědeckých 
základech s potenciálem zpřístupňovat 
nové oblasti pro evropskou vědu 
a technologie. Záměrem je rozpoznat a 
využít příležitosti s dlouhodobým přínosem 
pro občany, hospodářství a společnost, a to 
zajištěním pružné podpory výzkumu 
orientovaného na cíle a na mezioborovou 
spolupráci v různém rozsahu a zaváděním 
inovačních výzkumných postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
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nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na základním výzkumu 
a vědeckých základech. Záměrem je 
rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech.
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech, 
například díky snaze o lepší porozumění 
lidským patologickým stavům 
a mechanismům toxicity a zapojením 
nástrojů a technologií z oblasti 
buněčného, genomového a IT výzkumu, 
které mají význam pro lidstvo, do unijního 
výzkumu v oblasti zdravotnictví a do 
hodnocení rizik. Záměrem je rozpoznat a 
využít příležitosti s dlouhodobým přínosem 
pro občany, hospodářství a společnost, a to 
zajištěním pružné podpory výzkumu 
orientovaného na cíle a na mezioborovou 
spolupráci v různém rozsahu.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl poskytnout příklady slibných nových technologií a 
jejich použití v základním výzkumu nebo průmyslu.
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Pozměňovací návrh 886
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů. Platformy pro 
inteligentní specializaci by v tomto ohledu 
měly hrát klíčovou úlohu, zejména co 
se týče tvorby a budování sítí, výměny 
informací, programů partnerství 
a podpory politik v oblasti výzkumu 
a inovací.

Or. pt

Odůvodnění

Platformy pro inteligentní specializaci mají zásadní význam pro výměnu informací, 
mezioborovou spolupráci a nasměrování výzkumu na víceúrovňové cíle za použití inovačních 
postupů.

Pozměňovací návrh 887
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budoucí a vznikající technologie (dále jen 
„FET“) podpoří výzkum za hranicemi 
známého, přijímaného nebo obecně 

Budoucí a vznikající technologie (dále jen 
„FET“) podpoří výzkum za hranicemi 
známého, přijímaného nebo obecně 
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zavedeného a přispějí k rozvoji 
originálního a vizionářského myšlení, a 
otevřou tak slibné cesty k účinným novým 
technologiím, z nichž některé by se mohly 
vyvinout v přední technologická a 
intelektuální paradigmata pro příští 
desetiletí. FET podpoří snahu vyhledávat 
výzkumné příležitosti malého rozsahu ve 
všech oblastech, včetně nově vznikajících 
témat a velkých vědeckých a 
technologických výzev, které vyžadují 
sdružování a spolupráci mezi programy 
v celé Evropě i mimo ni. Tento přístup se 
zaměřuje na excelenci, zahrnuje zkoumání 
předkonkurenčních myšlenek za účelem 
utváření budoucnosti technologií a 
umožňuje společnosti těžit z víceoborové 
výzkumné spolupráce, která musí probíhat 
na evropské úrovni, vytvořením vazby 
mezi výzkumem, který je veden vědeckým 
zájmem, a výzkumem, který reaguje na 
společenské výzvy nebo potřeby 
průmyslové konkurenceschopnosti.

zavedeného a přispějí k rozvoji 
originálního a vizionářského myšlení, a 
otevřou tak slibné cesty k účinným novým 
technologiím, z nichž některé by se mohly 
vyvinout v přední technologická a 
intelektuální paradigmata pro příští 
desetiletí. FET podpoří snahu vyhledávat 
výzkumné příležitosti malého rozsahu ve 
všech oblastech, včetně nově vznikajících 
témat a velkých vědeckých a 
technologických výzev, které vyžadují 
sdružování a spolupráci mezi programy 
v celé Evropě i mimo ni. Tento přístup se 
zaměřuje na excelenci, zahrnuje zkoumání 
předkonkurenčních myšlenek za účelem 
utváření budoucnosti technologií a 
umožňuje společnosti těžit z víceoborové 
výzkumné spolupráce, která musí probíhat 
na evropské úrovni, vytvořením vazby 
mezi výzkumem, který je veden vědeckým 
zájmem, a výzkumem, který reaguje na 
společenské cíle a výzvy nebo potřeby 
průmyslové konkurenceschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, vědy o zemských 
systémech, vědy o materiálech, neurověda 
a kognitivní věda, sociální vědy nebo 
ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje 
nejenom excelenci ve vědě a technice, ale 
také nové postoje a neotřelé interakce 
mezi mnoha různými aktéry v oblasti 

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, bioinženýrství a robotika chemie, 
vědy o zemských systémech, vědy 
o materiálech, neurověda a kognitivní 
věda, sociální vědy nebo ekonomie).
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výzkumu.

Or. fr

Odůvodnění

Meziodvětvové vědy o životě a inženýrské technologie jsou zásadní pro výzkum založený na 
porozumění biologickým mechanismům a mely by být uvedeny v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh 889
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, vědy o zemských 
systémech, vědy o materiálech, neurověda 
a kognitivní věda, sociální vědy nebo 
ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje nejenom 
excelenci ve vědě a technice, ale také nové 
postoje a neotřelé interakce mezi mnoha 
různými aktéry v oblasti výzkumu.

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, fyzika, matematika, 
modelování, vědy o zemských systémech, 
vědy o materiálech, neurověda a kognitivní 
věda, sociální vědy nebo ekonomie) a se 
společenskými a humanitními vědami. To 
vyžaduje nejenom excelenci ve vědě a 
technice, ale také nové postoje a neotřelé 
interakce mezi mnoha různými aktéry 
v oblasti výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
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(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, vědy o zemských 
systémech, vědy o materiálech, neurověda 
a kognitivní věda, sociální vědy nebo 
ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje nejenom 
excelenci ve vědě a technice, ale také nové 
postoje a neotřelé interakce mezi mnoha 
různými aktéry v oblasti výzkumu.

(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, fyzika, matematika, vědy 
o zemských systémech, vědy o 
materiálech, neurověda a kognitivní věda, 
sociální vědy nebo ekonomie) a se 
společenskými a humanitními vědami. To 
vyžaduje nejenom excelenci ve vědě a 
technice, ale také nové postoje a neotřelé 
interakce mezi mnoha různými aktéry 
v oblasti výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, vědy o zemských 
systémech, vědy o materiálech, neurověda 
a kognitivní věda, sociální vědy nebo 
ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje nejenom 
excelenci ve vědě a technice, ale také nové 
postoje a neotřelé interakce mezi mnoha 
různými aktéry v oblasti výzkumu.

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, matematika, fyzika, vědy 
o zemských systémech, vědy o 
materiálech, neurověda a kognitivní věda, 
sociální vědy nebo ekonomie) a se 
společenskými a humanitními vědami. To 
vyžaduje nejenom excelenci ve vědě a 
technice, ale také nové postoje a neotřelé 
interakce mezi mnoha různými aktéry 
v oblasti výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, vědy o zemských 
systémech, vědy o materiálech, neurověda 
a kognitivní věda, sociální vědy nebo 
ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje nejenom 
excelenci ve vědě a technice, ale také nové 
postoje a neotřelé interakce mezi mnoha 
různými aktéry v oblasti výzkumu.

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, matematika, vědy o 
zemských systémech, vědy o materiálech, 
neurověda a kognitivní věda, sociální vědy 
nebo ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje nejenom 
excelenci ve vědě a technice, ale také nové 
postoje a neotřelé interakce mezi mnoha 
různými aktéry v oblasti výzkumu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, chemie, vědy o zemských 
systémech, vědy o materiálech, neurověda 
a kognitivní věda, sociální vědy nebo 
ekonomie) a se společenskými a 
humanitními vědami. To vyžaduje nejenom 
excelenci ve vědě a technice, ale také nové 
postoje a neotřelé interakce mezi mnoha 
různými aktéry v oblasti výzkumu.

Radikální průlom s transformačním 
dopadem stále více závisí na intenzivní 
spolupráci napříč obory ve vědě a technice 
(například informace a komunikace, 
biologie, lékařství, chemie, vědy 
o zemských systémech, vědy o 
materiálech, neurověda a kognitivní věda, 
sociální vědy nebo ekonomie) a se 
společenskými a humanitními vědami. To 
vyžaduje nejenom excelenci ve vědě a 
technice, ale také nové postoje a neotřelé 
interakce mezi mnoha různými aktéry 
v oblasti výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatímco některé myšlenky se mohou 
rozvíjet v malém měřítku, jiné mohou 
představovat takovou výzvu, že vyžadují 
sdružení rozsáhlého úsilí po značnou dobu. 
Významné ekonomiky na celém světě si to 
uvědomily a celosvětově dochází 
k narůstající soutěži o rozpoznání a 
rozvíjení nově vznikajících 
technologických příležitostí na hranici 
vědy, které mohou mít značný dopad na 
inovace a přínos pro společnost. Aby byly 
tyto druhy činnosti účinné, musí být rychle 
rozšířeny do velkého měřítka tak, že se 
spojí činnosti napříč programy na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni 
na základě společných cílů, aby vytvořily 
kritickou míru, napomohly rozvoji synergie 
a dosáhly optimálního pákového efektu.

Zatímco některé myšlenky se mohou 
rozvíjet v malém měřítku, jiné mohou 
představovat takovou výzvu, že vyžadují 
sdružení rozsáhlého úsilí po značnou dobu. 
Významné ekonomiky na celém světě si to 
uvědomily a celosvětově dochází 
k narůstající soutěži o rozpoznání a 
rozvíjení nově vznikajících 
technologických příležitostí na hranici 
vědy, které mohou mít značný dopad na 
inovace a přínos pro společnost. Tento 
pokrok velmi pravděpodobně určí, kdo 
bude mít vedoucí postavení v globálním 
měřítku ve vědě, oblasti technologií 
a v hospodářství. Aby byly tyto druhy 
činnosti účinné, musí být odborně řízeny 
a rychle rozšířeny do velkého měřítka tak, 
že se spojí činnosti napříč programy na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni 
na základě společných cílů, aby vytvořily 
kritickou míru, napomohly rozvoji synergie 
a dosáhly optimálního pákového efektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program FET se zabývá celým spektrem 
inovací založených na vědě: od 
počátečních průzkumů křehkých myšlenek 
v zárodku, které se provádějí v malém 
měřítku zdola nahoru po budování nových 
výzkumných a inovačních společenství 
v transformačních nově vznikajících 

Program FET se zabývá celým spektrem 
inovací založených na vědě: od 
počátečních průzkumů křehkých myšlenek 
v zárodku, které se provádějí v malém 
měřítku zdola nahoru po budování nových 
výzkumných a inovačních společenství 
v transformačních nově vznikajících 
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oblastech výzkumu a rozsáhlé sdružené 
výzkumné iniciativy vytvářené v rámci 
výzkumných programů zaměřených na 
dosažení ambiciózních a vizionářských 
cílů. Z těchto tří úrovní zapojení má každá 
svou zvláštní hodnotu a zároveň se 
doplňuje a působí v součinnosti s 
ostatními. Například malé průzkumy 
mohou odhalit potřebu rozvoje nových 
témat, která mohou vést k rozsáhlým akcím 
založeným na plánech. Zahrnují širokou 
škálu aktérů v oblasti výzkumu, včetně 
mladých výzkumných pracovníků a MSP 
s intenzivním výzkumem, a společenství 
zúčastněných stran (občanská společnost, 
tvůrci politiky, průmysl a výzkumní 
pracovníci ve veřejném sektoru), která se 
sdružují kolem výzkumných programů při 
jejich formování, rozvoji a rozrůzňování.

oblastech výzkumu a rozsáhlé sdružené 
výzkumné iniciativy vytvářené v rámci 
výzkumných programů zaměřených na 
dosažení ambiciózních a vizionářských 
cílů. Z těchto tří úrovní zapojení má každá 
svou zvláštní hodnotu a zároveň se 
doplňuje a působí v součinnosti s 
ostatními. Například malé průzkumy 
mohou odhalit potřebu rozvoje nových 
témat, která mohou vést k rozsáhlým akcím 
založeným na plánech. Zahrnují širokou 
škálu aktérů v oblasti výzkumu, včetně 
mladých výzkumných pracovníků a MSP 
s intenzivním výzkumem, a společenství 
zúčastněných stran (občanská společnost, 
tvůrci politiky, průmysl a výzkumní 
pracovníci ve veřejném sektoru), která se 
sdružují kolem vyvíjejících se výzkumných 
programů při jejich formování, rozvoji a 
rozrůzňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Podporou neotřelých myšlenek („FET 
Open“) FET podpoří počáteční výzkum
v oblasti vědy a techniky zkoumající nové 
základy pro zcela nové budoucí 
technologie tím, že zpochybní současná 
paradigmata a vydá se do neznámých 
oblastí. Proces výběru zdola nahoru široce 
otevřený všem myšlenkám v oblasti 
výzkumu vytvoří rozmanité portfolio 
cílených projektů. Klíčové bude včasné 
odhalení nových slibných oblastí, událostí 
a tendencí spolu s přilákáním nových 
aktérů v oblasti výzkumu a inovací, kteří 
mají vysoký potenciál.

(a) Podporou neotřelých myšlenek („FET 
Open“)FET podpoří rané stádium 
výzkumu v oblasti vědy a techniky 
zkoumající nové základy pro zcela nové 
budoucí technologie tím, že zpochybní 
současná paradigmata a vydá se do 
neznámých oblastí. Proces výběru zdola 
nahoru široce otevřený všem myšlenkám 
v oblasti výzkumu vytvoří rozmanité 
portfolio cílených projektů. Klíčové bude 
včasné odhalení nových slibných oblastí, 
událostí a tendencí spolu s přilákáním 
nových aktérů v oblasti výzkumu a inovací, 
kteří mají vysoký potenciál.
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Or. en

Pozměňovací návrh 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Tím, že budou pěstovat nově vznikající 
témata a společenství („FET Proactive“), 
se FET zaměří na řadu slibných témat 
předběžného výzkumu s potenciálem 
dosáhnout kritického množství vzájemně 
souvisejících projektů, které společně 
představují rozsáhlé a mnohotvárné 
zkoumání témat a vytvářejí evropskou 
zásobárnu znalostí.

(b) Tím, že budou podporovat nově 
vznikající témata a společenství („FET 
Proactive“), se FET, v úzkém spojení s 
tématy společenských výzev a technologií 
v průmyslu, zaměří na řadu slibných témat 
předběžného výzkumu s potenciálem 
vytvořit kritické množství vzájemně 
souvisejících projektů, které společně 
představují rozsáhlé a mnohotvárné 
zkoumání témat a vytvářejí evropskou 
zásobárnu znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Tím, že se budou zabývat velkými 
mezioborovými výzvami v oblasti vědy a 
techniky („FET Flagships“), FET podpoří 
ambiciózní rozsáhlý výzkum založený na 
vědě, který si klade za cíl dosáhnout 
vědeckého průlomu. Tyto činnosti budou 
těžit z provázání evropských a 
vnitrostátních programů. Vědecký pokrok 
by měl poskytnout pevný a široký základ 
pro budoucí technologické inovace a 
hospodářské využití v různých oblastech a 
měl by také přinést nové výhody pro 

(c) Tím, že se budou zabývat velkými 
mezioborovými výzvami v oblasti vědy a 
techniky („FET Flagships“), FET podpoří 
ambiciózní rozsáhlý výzkum založený na 
vědě, který si klade za cíl dosáhnout 
vědeckého a technologického průlomu. 
Tyto činnosti budou těžit z provázání 
evropských, vnitrostátních a regionálních
programů. Vědecký pokrok by měl 
poskytnout pevný a široký základ pro 
budoucí technologické inovace a 
hospodářské využití v různých oblastech a 
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společnost. měl by také přinést nové výhody pro 
společnost. Je třeba upřednostnit činnosti 
s výrazným dopadem na společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každou činnost se stanoví náležitá 
kombinace otevřenosti a různých stupňů 
strukturování témat, komunit a 
financování, aby bylo možné optimálně 
pracovat na sledovaných cílech.

Pro každou činnost se stanoví náležitá 
kombinace otevřenosti a různých stupňů 
strukturování témat, komunit a 
financování, aby bylo možné optimálně 
pracovat na sledovaných cílech. Činnosti 
FET by měly být přístupné spolupráci se 
třetími stranami na základě společného 
zájmu a vzájemného prospěchu a zároveň 
by měly být chráněny evropské zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech těchto prioritách programu 
Horizont 2020 se bude uplatňovat budoucí 
a vznikající věda a technologie (FEST). 
Rozpočet FESTu bude přidělován mezi 
všechny tři priority v poměru 
k přidělování celkového rozpočtu 
programu Horizont 2020 mezi všechny tři 
priority.
Řídící výbor pro FEST, složený z velmi 
uznávaných vědců a inženýrů s nejlepším 
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renomé a odpovídající odborností, 
zajišťujících různorodé oblasti výzkumu a 
působících jako soukromé osoby, 
poskytuje Komisi vstupní informace a 
poradenství ohledně celkové vědecké 
strategie pro činnosti FEST, vypracování 
pracovního programu a kritérií pro výzvy 
k předkládání návrhů, včetně stanovení 
specifických témat pro FEST Proactive 
a stěžejní iniciativy FEST.
Hodnocení všech projektů FEST se bude 
řídit výhradně přísnými kritérii vynikající 
práce ve věděa  technologiích a v rámci 
druhého a třetího pilíře inovačním 
potenciálem (dopadem). 

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Akce „Marie Curie“ 3. Akce „Marie Curie-Sklodowska“

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, aby 
vznikly nové dovednosti a inovace, a tedy 
aby se využil její plný potenciál ve všech 

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, přilákat 
výzkumné pracovníky světové úrovně do 
Evropy, aby vznikaly a předávaly se nové 
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odvětvích a regionech. dovednosti, znalosti a inovace, a aby se tak 
využil její plný potenciál ve všech 
odvětvích a regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, aby 
vznikly nové dovednosti a inovace, a tedy 
aby se využil její plný potenciál ve všech 
odvětvích a regionech.

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání lidských 
zdrojů Evropy při výzkumu a inovacích, 
aby vznikly nové dovednosti a inovace, a 
tedy aby se využil její plný potenciál ve 
všech odvětvích a regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, aby 
vznikly nové dovednosti a inovace, a tedy 
aby se využil její plný potenciál ve všech 
odvětvích a regionech.

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, aby se 
rozvíjely nové dovednosti, poznatky
a inovace, a tedy aby se využil její plný 
potenciál ve všech odvětvích a regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, aby 
vznikly nové dovednosti a inovace, a tedy 
aby se využil její plný potenciál ve všech 
odvětvích a regionech.

Specifickým cílem je zajistit optimální 
rozvoj a dynamické využívání 
intelektuálního kapitálu Evropy, aby se 
rozvíjely nové vědecké a technologické
dovednosti a inovace, a tedy aby se využil 
její plný potenciál ve všech odvětvích a 
regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 
k vybavení výzkumných pracovníků 
inovačními dovednostmi, které si vyžádají 
budoucí pracovní místa. Současně bude 
důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
poradenským režimům, které stimulují 
předávání poznatků, zkušeností 
a kontaktů vědců odcházejících do 
důchodu mladším kolegům. Evropa musí 
vytvořit nejmodernější inovativní 
programy odborného vzdělávání v souladu 
s vysoce konkurenčními a ve stále větší 
míře mezioborovými požadavky výzkumu 
a inovací. Silné zapojení podniků, včetně 
MSP a dalších socioekonomických aktérů, 
bude zapotřebí k vybavení výzkumných 
pracovníků inovačními dovednostmi, které 
si vyžádají budoucí pracovní místa. 
Současně bude důležité zvýšit mobilitu 
těchto výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
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evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 
k vybavení výzkumných pracovníků 
inovačními dovednostmi, které si vyžádají 
budoucí pracovní místa. Současně bude 
důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 
k vybavení výzkumných pracovníků 
inovačními dovednostmi, které si vyžádají 
budoucí pracovní místa, a k podpoře toho, 
aby zvážili kariéru v průmyslu či v nejvíce 
inovativních podnicích. Současně bude 
důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 
k vybavení výzkumných pracovníků 
inovačními dovednostmi, které si vyžádají 
budoucí pracovní místa. Současně bude 
důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

Nezbytná reforma musí začít v prvních 
fázích kariér výzkumných pracovníků, 
během jejich doktorských studií nebo 
srovnatelných postgraduálních programů. 
Evropa musí vytvořit nejmodernější 
inovativní programy odborného vzdělávání 
v souladu s vysoce konkurenčními a ve 
stále větší míře mezioborovými požadavky 
výzkumu a inovací. Silné zapojení 
podniků, včetně MSP a dalších 
socioekonomických aktérů, bude zapotřebí 
k vybavení výzkumných pracovníků 
průřezovými inovačními 
a podnikatelskými dovednostmi, které si 
vyžádají budoucí pracovní místa. Současně 
bude důležité zvýšit mobilitu těchto 
výzkumných pracovníků, protože 
v současnosti zůstává na příliš nízké 
úrovni: v roce 2008 bylo pouze 7 % 
evropských doktorandů školeno v jiném 
členském státě, přičemž cílem je dosáhnout 
20 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení mobility výzkumných pracovníků 
a posílení zdrojů těch institucí, které 
lákají výzkumné pracovníky z ostatních 
členských států, podpoří střediska 
špičkového výzkumu po celé Evropské 
unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 910
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reforma musí pokračovat ve všech 
fázích profesní dráhy výzkumných 
pracovníků. Je zásadně důležité zvýšit 
mobilitu výzkumných pracovníků na všech 
úrovních, včetně mobility uprostřed 
kariéry, a to nejen mezi zeměmi, ale také 
mezi veřejným a soukromým sektorem. 
Tím se vytvoří silný podnět pro učení a 
rozvoj nových dovedností. Jedná se rovněž 
o klíčový faktor spolupráce mezi 
akademickými pracovníky, výzkumnými 
středisky a průmyslem ve všech zemích. 
Lidský činitel je základem udržitelné 
spolupráce, která je hlavní hybnou silou 
inovační a tvůrčí Evropy schopné čelit 
společenským výzvám, a má zásadní 
význam pro překonávání roztříštěnosti 
vnitrostátních politik. Má-li se Evropa 
vrátit na cestu k udržitelnému růstu a řešit 
společenské výzvy, je nutná spolupráce a 
sdílení znalostí prostřednictvím mobility 
jednotlivců ve všech fázích kariéry a 
prostřednictvím výměn vysoce 
kvalifikovaných výzkumných a inovačních 
pracovníků.

Tato reforma musí pokračovat ve všech 
fázích profesní dráhy výzkumných 
pracovníků. Je zásadně důležité zvýšit 
mobilitu výzkumných pracovníků na všech 
úrovních, včetně mobility uprostřed 
kariéry, a to nejen mezi zeměmi, ale také 
mezi veřejným a soukromým sektorem. 
Tím se vytvoří silný podnět pro učení a 
rozvoj nových dovedností. Jedná se rovněž 
o klíčový faktor spolupráce mezi 
akademickými pracovníky, výzkumnými 
středisky a průmyslem ve všech zemích. 
Lidský činitel je základem udržitelné 
spolupráce, která je hlavní hybnou silou 
inovační a tvůrčí Evropy schopné čelit 
společenským výzvám, a má zásadní 
význam pro překonávání roztříštěnosti 
vnitrostátních politik. Má-li se Evropa 
vrátit na cestu k udržitelnému růstu a řešit 
společenské výzvy, je nutná spolupráce a 
sdílení znalostí prostřednictvím mobility 
jednotlivců ve všech fázích kariéry a 
prostřednictvím výměn vysoce 
kvalifikovaných výzkumných a inovačních 
pracovníků. V této souvislosti by měl 
program Horizont 2020 také podporovat 
spolupráci a vyšší mobilitu mezi 
evropskými výzkumníky například 
zavedením systému výzkumného 
voucheru, v jehož rámci by peníze na 
výzkum následovaly výzkumníky při 
přesunu na univerzity ve všech členských 
státech, což bude ku prospěchu 
střediskům špičkové úrovně, nezávislým 
univerzitám, zvýšené mobilitě výzkumných 
pracovníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 911
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reforma musí pokračovat ve všech 
fázích profesní dráhy výzkumných 
pracovníků. Je zásadně důležité zvýšit 
mobilitu výzkumných pracovníků na všech 
úrovních, včetně mobility uprostřed 
kariéry, a to nejen mezi zeměmi, ale také 
mezi veřejným a soukromým sektorem. 
Tím se vytvoří silný podnět pro učení a 
rozvoj nových dovedností. Jedná se rovněž 
o klíčový faktor spolupráce mezi 
akademickými pracovníky, výzkumnými 
středisky a průmyslem ve všech zemích. 
Lidský činitel je základem udržitelné 
spolupráce, která je hlavní hybnou silou 
inovační a tvůrčí Evropy schopné čelit 
společenským výzvám, a má zásadní 
význam pro překonávání roztříštěnosti 
vnitrostátních politik. Má-li se Evropa 
vrátit na cestu k udržitelnému růstu a řešit 
společenské výzvy, je nutná spolupráce a 
sdílení znalostí prostřednictvím mobility 
jednotlivců ve všech fázích kariéry a 
prostřednictvím výměn vysoce 
kvalifikovaných výzkumných a inovačních 
pracovníků.

Tato reforma musí pokračovat ve všech 
fázích profesní dráhy výzkumných 
pracovníků. Je zásadně důležité zvýšit 
mobilitu výzkumných pracovníků na všech 
úrovních, včetně mobility uprostřed 
kariéry, a to nejen mezi zeměmi, ale také 
mezi veřejným a soukromým sektorem. 
Tím se vytvoří silný podnět pro učení a 
rozvoj nových dovedností. Jedná se rovněž 
o klíčový faktor spolupráce mezi 
akademickými pracovníky, výzkumnými 
středisky a průmyslem ve všech zemích. 
Lidský činitel je základem udržitelné 
spolupráce, která je hlavní hybnou silou 
inovační a tvůrčí Evropy schopné čelit 
společenským výzvám, a má zásadní 
význam pro překonávání roztříštěnosti 
vnitrostátních politik. Má-li se Evropa 
vrátit na cestu k udržitelnému růstu, řešit 
společenské výzvy a zmírnit vnitřní 
rozdíly v kapacitě výzkumu a inovací, je 
nutný volný přístup k výsledkům výzkumu 
a spolupráce a sdílení znalostí 
prostřednictvím mobility jednotlivců ve 
všech fázích kariéry a prostřednictvím 
výměn vysoce kvalifikovaných 
výzkumných a inovačních pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Programy mobility zajistí účinné rovné 
příležitosti mezi muži a ženami a zahrnou 
konkrétní opatření k odstranění překážek 
mobilitě všech výzkumných pracovnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Bernd Lange

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu mobility v Evropě musí být 
zaručena slučitelnost grantů jakožto 
nástroje finanční podpory pro mobilní 
výzkumné pracovníky. Musí být vyřešeny 
daňové otázky a zaručena sociální 
ochrana pro evropské vědce.

Or. de

Odůvodnění

Granty jsou životně důležitou součástí v podpoře mezinárodní vědecké spolupráce. Mobilitu 
v rámci Evropy nesmí utlumit problémy související se slučitelností, daňovými otázkami nebo 
s nedostatkem sociální ochrany výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 
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kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a 
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovnost žen a 
mužů, vysoce kvalitní a spolehlivé 
zaměstnání a pracovní podmínky a také 
uznání jsou rozhodující aspekty, které je 
nutné důsledně zajišťovat v celé Evropě.

kteří by se společně a v rámci celé Evropy
věnovali kariéře ve výzkumu, a poskytovat 
vysoce atraktivní příležitosti a prostředí pro 
výzkum a inovace. Nejtalentovanější 
jednotlivci z Evropy i odjinud by měli na 
Evropu pohlížet jako na prvotřídní místo 
pro práci. Rovnost žen a mužů, vysoce 
kvalitní a spolehlivé zaměstnání a pracovní 
podmínky a také uznání jsou rozhodující 
aspekty, které je nutné důsledně zajišťovat 
v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 
kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a 
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovnost žen a 
mužů, vysoce kvalitní a spolehlivé 
zaměstnání a pracovní podmínky a také 
uznání jsou rozhodující aspekty, které je 
nutné důsledně zajišťovat v celé Evropě.

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 
kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovnost žen a 
mužů, vysoce kvalitní a spolehlivé 
zaměstnání a pracovní podmínky a také 
uznání a sociální postavení jsou 
rozhodující aspekty, které je nutné 
důsledně zajišťovat v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 
kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a 
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovnost žen a 
mužů, vysoce kvalitní a spolehlivé 
zaměstnání a pracovní podmínky a také 
uznání jsou rozhodující aspekty, které je 
nutné důsledně zajišťovat v celé Evropě.

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů,
kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a 
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovné 
příležitosti pro ženy a muže, vysoce 
kvalitní a spolehlivé zaměstnání a pracovní 
podmínky a také uznání jsou rozhodující 
aspekty, které je nutné důsledně zajišťovat 
v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategické kroky a vědecké poradenství
může zajistit jednodušší provádění akcí 
„Marie Curie“. Vědecká rada ERV proto 
provádí a nepřetržitě sleduje akce „Marie 
Curie“ a zvažuje, jak nejlépe dosáhnout 
jejich cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tuto výzvu nelze řešit jen pomocí 
samotného financování ze strany Unie, ani 
ji nemohou řešit jednotlivé členské státy.
Ačkoli členské státy zavedly reformy, aby 
zlepšily své instituce terciárního 
vzdělávání a modernizovaly své systémy 
odborné přípravy, pokrok v rámci Evropy 
je stále nerovnoměrný a mezi jednotlivými 
zeměmi existují velké rozdíly. Celkově se 
dá říci, že vědecká a technologická 
spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem zůstává v Evropě obecně slabá. 
Totéž platí pro rovnost žen a mužů a pro 
snahu přilákat studenty a výzkumné 
pracovníky z oblastí mimo EVP.
V současnosti je přibližně 20 % 
doktorandů v Unii občany třetích zemí, 
zatímco ve Spojených státech amerických 
je doktorandů ze zahraničí kolem 35 %.
Pro urychlení změny v této oblasti je na 
úrovni Unie nutný strategický přístup, 
který překračuje státní hranice.
Financování ze strany Unie má zásadní 
význam pro vytvoření pobídek a podpory 
pro nezbytné strukturální reformy.

Tuto výzvu nelze řešit jen pomocí 
samotného financování ze strany Unie, ani 
ji nemohou řešit jednotlivé členské státy.
Ačkoli členské státy zavedly reformy, aby 
zlepšily své instituce terciárního 
vzdělávání a modernizovaly své systémy 
odborné přípravy, pokrok v rámci Evropy 
je stále nerovnoměrný a mezi jednotlivými 
zeměmi existují velké rozdíly. Totéž platí
o rovných příležitostech pro muže a ženy 
v oblasti výzkumu a inovací a o snaze
přilákat studenty a výzkumné pracovníky
obou pohlaví z oblastí mimo EVP.
V současnosti je přibližně 20 % 
doktorandů v Unii občany třetích zemí, 
zatímco ve Spojených státech amerických 
je doktorandů ze zahraničí kolem 35 %.
Pro urychlení změny v této oblasti je na 
úrovni Unie nutný strategický přístup, 
který překračuje státní hranice.
Financování ze strany Unie má zásadní 
význam pro vytvoření pobídek a podpory 
pro nezbytné strukturální reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské akce „Marie Curie“ učinily 
pozoruhodný pokrok, pokud jde o podporu 
mobility, nadnárodní i meziodvětvové, 
a otevření výzkumných kariér na evropské 
i mezinárodní úrovni s vynikajícími 
podmínkami pro zaměstnání a práci podle 

Evropské akce „Marie Skłodowska-Curie“ 
učinily pozoruhodný pokrok, pokud jde 
o podporu mobility, nadnárodní 
i meziodvětvové, a otevření výzkumných 
kariér na evropské i mezinárodní úrovni 
s vynikajícími podmínkami pro zaměstnání 
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Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu pro přijímání výzkumných 
pracovníků. V členských státech neexistuje 
žádný ekvivalent těchto akcí, co se týče 
jejich měřítka a rozsahu, financování, 
mezinárodního charakteru a vytváření 
a předávání znalostí. Posílily zdroje 
institucí, které jsou schopné přilákat 
výzkumné pracovníky v mezinárodním 
měřítku, čímž podpořily šíření středisek 
excelence v Unii. Posloužily jako vzor se 
zřetelným strukturovacím účinkem tím, že 
své osvědčené metody rozšířily na úrovni 
jednotlivých států. Přístup zdola nahoru, 
který akce „Marie Curie“ uplatňují, rovněž 
umožnil významné většině těchto institucí, 
aby poskytly vzdělání a zvýšily kvalifikaci 
nové generace výzkumných pracovníků, 
kteří jsou schopni řešit společenské výzvy.

a práci podle Evropské charty pro 
výzkumné pracovníky a Kodexu pro 
přijímání výzkumných pracovníků. 
V členských státech neexistuje žádný 
ekvivalent těchto akcí, co se týče jejich 
měřítka a rozsahu, financování, 
mezinárodního charakteru a vytváření 
a předávání znalostí. Posílily zdroje 
institucí, které jsou schopné přilákat 
výzkumné pracovníky v mezinárodním 
měřítku, čímž podpořily šíření středisek 
excelence v Unii. Posloužily jako vzor se 
zřetelným strukturovacím účinkem tím, že 
své osvědčené metody rozšířily na úrovni 
jednotlivých států. Přístup zdola nahoru, 
který akce „Marie Skłodowska-Curie“ 
uplatňují, rovněž umožnil významné 
většině těchto institucí, aby poskytly 
vzdělání a zvýšily kvalifikaci nové 
generace výzkumných pracovníků, kteří 
jsou schopni řešit společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj akcí „Marie Curie“ významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Díky své celoevropské struktuře 
konkurenčního financování budou akce 
„Marie Curie“ podporovat nové, tvůrčí 
a inovační druhy odborné přípravy, jako 
jsou průmyslové doktoráty, do nichž jsou 
zapojeni aktéři z oblasti vzdělávání, 
výzkumu a inovací, kteří budou muset na 
celosvětové úrovni soutěžit o vynikající 
pověst. Zajištěním unijního financování 
pro nejlepší programy výzkumu a odborné 
přípravy podle zásad pro inovativní 

Další rozvoj akcí „Marie Skłodowska-
Curie“ významně přispěje k rozvoji 
Evropského výzkumného prostoru. Díky 
své celoevropské struktuře konkurenčního 
financování budou akce „Marie 
Skłodowska-Curie“ podporovat nové, 
tvůrčí a inovační druhy odborné přípravy, 
jako jsou průmyslové doktoráty, do nichž 
jsou zapojeni aktéři z oblasti vzdělávání, 
výzkumu a inovací, kteří budou muset na 
celosvětové úrovni soutěžit o vynikající 
pověst. Zajištěním unijního financování 
pro nejlepší programy výzkumu a odborné 
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doktorské programy v Evropě tyto akce 
rovněž podpoří větší šíření a uplatňování 
spolu s přechodem na strukturovanější 
doktorské programy.

přípravy podle zásad pro inovativní 
doktorské programy v Evropě tyto akce 
rovněž podpoří větší šíření a uplatňování 
spolu s přechodem na strukturovanější 
doktorské programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj akcí „Marie Curie“ významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Díky své celoevropské struktuře 
konkurenčního financování budou akce 
„Marie Curie“ podporovat nové, tvůrčí 
a inovační druhy odborné přípravy, jako 
jsou průmyslové doktoráty, do nichž jsou 
zapojeni aktéři z oblasti vzdělávání, 
výzkumu a inovací, kteří budou muset na 
celosvětové úrovni soutěžit o vynikající 
pověst. Zajištěním unijního financování 
pro nejlepší programy výzkumu a odborné 
přípravy podle zásad pro inovativní 
doktorské programy v Evropě tyto akce 
rovněž podpoří větší šíření a uplatňování 
spolu s přechodem na strukturovanější 
doktorské programy.

Další rozvoj akcí „Marie Curie“ významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Díky své celoevropské struktuře 
konkurenčního financování budou akce 
„Marie Curie“ podporovat nové, tvůrčí 
a inovační druhy odborné přípravy, jako 
jsou společné nebo průmyslové doktorské 
tituly, do nichž jsou zapojeni aktéři 
z oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, 
kteří budou muset na celosvětové úrovni 
soutěžit o vynikající pověst. Zajištěním 
unijního financování pro nejlepší programy 
výzkumu a odborné přípravy podle zásad 
pro inovativní doktorské programy 
v Evropě tyto akce rovněž podpoří větší 
šíření a uplatňování spolu s přechodem na 
strukturovanější doktorské programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Granty „Marie Curie“ budou rovněž 
rozšířeny na dočasnou mobilitu zkušených 
výzkumných pracovníků a inženýrů 
z veřejných institucí do soukromého 
sektoru a naopak, čímž se podnítí a podpoří 
vzájemná spolupráce vysokých škol, 
výzkumných středisek a podniků 
v evropském i v mezinárodním měřítku. 
Pomocí svého zavedeného, průhledného 
a spravedlivého systému hodnocení 
rozpoznají akce „Marie Curie“ vynikající 
talenty v oblasti výzkumu a inovací, a to 
v mezinárodní soutěži, která dodává 
prestiž, a tudíž motivuje výzkumné 
pracovníky k rozvíjení kariéry v Evropě.

Granty „Marie Skłodowska-Curie“ budou 
rovněž rozšířeny na dočasnou mobilitu 
zkušených výzkumných pracovníků 
a inženýrů z veřejných institucí do 
soukromého sektoru a naopak, čímž se 
podnítí a podpoří vzájemná spolupráce 
vysokých škol, výzkumných středisek 
a podniků v evropském i v mezinárodním 
měřítku. Pomocí svého zavedeného, 
průhledného a spravedlivého systému 
hodnocení rozpoznají akce „Marie 
Skłodowska-Curie“ vynikající talenty 
v oblasti výzkumu a inovací, a to 
v mezinárodní soutěži, která dodává 
prestiž, a tudíž motivuje výzkumné 
pracovníky k rozvíjení kariéry v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské výzvy, jimiž se mají zabývat 
vysoce kvalifikovaní pracovníci v oblasti 
výzkumu a inovací, nepředstavují pouze 
problém Evropy. Jedná se o mezinárodní 
výzvy, které jsou nesmírně složité 
a rozsáhlé. Nejlepší výzkumní pracovníci 
v Evropě a na světě musejí spolupracovat 
napříč zeměmi, odvětvími a obory. Akce 
„Marie Curie“ sehrají v tomto ohledu 
klíčovou úlohu tím, že podpoří výměny 
pracovníků napomáhající rozvoji 
kooperativního myšlení prostřednictvím 
mezinárodního a mezioborového sdílení 
znalostí, které je pro otevřené inovace 
velmi důležité.

Společenské výzvy, jimiž se mají zabývat 
vysoce kvalifikovaní pracovníci v oblasti 
výzkumu a inovací, nepředstavují pouze 
problém Evropy. Jedná se o mezinárodní 
výzvy, které jsou nesmírně složité 
a rozsáhlé. Nejlepší výzkumní pracovníci 
v Evropě a na světě musejí spolupracovat 
napříč zeměmi, odvětvími a obory. Akce 
„Marie Skłodowska-Curie“ sehrají v tomto 
ohledu klíčovou úlohu tím, že podpoří 
výměny pracovníků napomáhající rozvoji 
kooperativního myšlení prostřednictvím 
mezinárodního a mezioborového sdílení 
znalostí, které je pro otevřené inovace 
velmi důležité.
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Or. en

Pozměňovací návrh 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozšíření mechanismu spolufinancování 
akcí „Marie Curie“ bude rozhodující pro 
rozšíření evropského fondu talentovaných
lidí. Početní a strukturální dopad činnosti 
Unie se zvýší využitím regionálních, 
vnitrostátních, mezinárodních 
a soukromých finančních prostředků za 
účelem vytvoření nových programů 
a otevření těch stávajících mezinárodní 
a mezioborové odborné přípravě, mobilitě 
a rozvoji kariéry. Tento mechanismus 
vytvoří pevnější vazby mezi výzkumným 
a vzdělávacím úsilím na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Unie.

Rozšíření mechanismu spolufinancování 
akcí „Marie Curie“ bude rozhodující pro 
rozšíření evropského fondu talentovaných 
lidí. Početní a strukturální dopad činnosti 
Unie se zvýší využitím regionálních, 
vnitrostátních, mezinárodních veřejných
a soukromých finančních prostředků za 
účelem vytvoření nových programů 
a otevření těch stávajících mezinárodní 
a mezioborové odborné přípravě, mobilitě 
a rozvoji kariéry. Tento mechanismus 
vytvoří pevnější vazby mezi výzkumným 
a vzdělávacím úsilím na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozšíření mechanismu spolufinancování 
akcí „Marie Curie“ bude rozhodující pro 
rozšíření evropského fondu talentovaných 
lidí. Početní a strukturální dopad činnosti 
Unie se zvýší využitím regionálních, 
vnitrostátních, mezinárodních 
a soukromých finančních prostředků za 
účelem vytvoření nových programů 

Rozšíření mechanismu spolufinancování 
akcí „Marie Skłodowska-Curie“ bude 
rozhodující pro rozšíření evropského fondu 
talentovaných lidí. Početní a strukturální 
dopad činnosti Unie se zvýší využitím 
regionálních, vnitrostátních, mezinárodních 
a soukromých finančních prostředků za 
účelem vytvoření nových programů 
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a otevření těch stávajících mezinárodní 
a mezioborové odborné přípravě, mobilitě 
a rozvoji kariéry. Tento mechanismus 
vytvoří pevnější vazby mezi výzkumným 
a vzdělávacím úsilím na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Unie.

a otevření těch stávajících mezinárodní 
a mezioborové odborné přípravě, mobilitě 
a rozvoji kariéry. Tento mechanismus 
vytvoří pevnější vazby mezi výzkumným 
a vzdělávacím úsilím na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 926
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozšíření mechanismu spolufinancování 
akcí „Marie Curie“ bude rozhodující pro 
rozšíření evropského fondu talentovaných 
lidí. Početní a strukturální dopad činnosti 
Unie se zvýší využitím regionálních, 
vnitrostátních, mezinárodních 
a soukromých finančních prostředků za 
účelem vytvoření nových programů 
a otevření těch stávajících mezinárodní 
a mezioborové odborné přípravě, mobilitě 
a rozvoji kariéry. Tento mechanismus 
vytvoří pevnější vazby mezi výzkumným 
a vzdělávacím úsilím na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Unie.

Rozšíření mechanismu spolufinancování 
akcí „Marie Curie“ bude rozhodující pro 
rozšíření evropského fondu talentovaných 
lidí. Početní a strukturální dopad činnosti 
Unie se zvýší využitím regionálních, 
vnitrostátních, mezinárodních 
a soukromých finančních prostředků za 
účelem vytvoření nových programů 
s podobnými a vzájemně se doplňujícími 
cíly a otevření těch stávajících mezinárodní 
a mezioborové odborné přípravě, mobilitě 
a rozvoji kariéry. Tento mechanismus 
vytvoří pevnější vazby mezi výzkumným 
a vzdělávacím úsilím na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny činnosti v rámci této výzvy 
přispějí k vytvoření celého nového přístupu 
v Evropě, který je rozhodující pro 
kreativitu a inovace. Finanční opatření 
„Marie Curie“ posílí sdružování zdrojů 
v Evropě, a tím povedou ke zlepšení 
koordinace a řízení odborné přípravy, 
mobility a rozvoje kariér výzkumných 
pracovníků. Přispějí k dosažení politických 
cílů stanovených v iniciativách Unie 
inovací, Mládež v pohybu a Agenda pro 
nové dovednosti a pracovní místa a budou 
zásadní pro uskutečnění Evropského 
výzkumného prostoru.

Všechny činnosti v rámci této výzvy 
přispějí k vytvoření celého nového přístupu 
v Evropě, který je rozhodující pro 
kreativitu a inovace. Finanční opatření 
„Marie Skłodowska-Curie“ posílí 
sdružování zdrojů v Evropě, a tím povedou 
ke zlepšení koordinace a řízení odborné 
přípravy, mobility a rozvoje kariér 
výzkumných pracovníků. Přispějí 
k dosažení politických cílů stanovených 
v iniciativách Unie inovací, Mládež 
v pohybu a Agenda pro nové dovednosti 
a pracovní místa a budou zásadní pro 
uskutečnění Evropského výzkumného 
prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Giles Chichester

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
V rámci celkové dohodnuté hostitelské sítě 
a objemu finančních prostředků na 
projekt bude možná plná flexibilita, co se 
týče délky trvání, hostitelské instituce 
a počtu stážistů. Výsledkem budou lepší 
profesní vyhlídky pro mladé výzkumné 
pracovníky absolvující postgraduální 
studium, a to jak ve veřejném, tak i 
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v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, poradenské 
režimy pro předávání znalostí a zkušeností 
starších vědců mladším, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
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jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
V této souvislosti by měly být posíleny 
průmyslové doktorské programy, které 
představují významný prvek podpory 
inovativního myšlení mezi výzkumnými 
pracovníky a vytváří těsnější spojení mezi 
průmyslem a akademickou obcí.
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.
V rámci počáteční odborné přípravy 
výzkumných pracovníků mohou být také 
přijímáni zkušení výzkumní pracovníci, 
aby se malé, střední a velké podniky 
mohly do těchto projektů snáze zapojit 
a aby mezi mladými a zkušenými 
pracovníky docházelo k součinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě 
i mimo ni. Kromě toho se podpoří také 
příležitosti pro znovuzahájení výzkumné 
kariéry po určité přestávce.

Mezi klíčové činnosti patří podněcování
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě 
i mimo ni. Kromě toho se podpoří také 
příležitosti pro znovuzahájení výzkumné 
kariéry po určité přestávce a opětovná 
integrace výzkumných pracovníků na 
dlouhodobé pracovní místo v Evropě, i 
v zemi jejich původu, poté, co se zúčastnili 
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nadnárodní/mezinárodní mobility. .

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy,
také v rámci tzv. třetí mise univerzit,
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
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instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
V rámci celkové dohodnuté hostitelské sítě 
a objemu finančních prostředků na 
projekt bude možná plná flexibilita, co se 
týče délky trvání, hostitelské instituce 
a počtu stážistů. Výsledkem budou lepší 
profesní vyhlídky pro mladé výzkumné 
pracovníky absolvující postgraduální 
studium, a to jak ve veřejném, tak i 
v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě 
i mimo ni. Kromě toho se podpoří také 
příležitosti pro znovuzahájení výzkumné 
kariéry po určité přestávce.

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě 
i mimo ni. Pro posílení inovačního ducha 
v soukromém sektoru je v tomto ohledu 
kladen důraz na meziodvětvovou mobilitu.
Kromě toho se podpoří také příležitosti pro 
znovuzahájení výzkumné kariéry po určité 
přestávce.

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě 
i mimo ni. Kromě toho se podpoří také 
příležitosti pro znovuzahájení výzkumné 
kariéry po určité přestávce.

Mezi klíčové činnosti patří podněcování 
zkušených výzkumných pracovníků 
k rozšíření nebo prohloubení jejich 
dovedností prostřednictvím mobility tím, 
že se otevřou atraktivní profesní příležitosti 
na vysokých školách, ve výzkumných 
institucích, v podnicích, MSP a u dalších 
socioekonomických skupin v celé Evropě 
i mimo ni, které výzkumným pracovníkům 
nabídnou možnost projít odbornou 
přípravou nebo získat nové znalosti ve 
výzkumných organizacích na vysoké 
úrovni ve třetích zemích, a zároveň 
usnadní jejich případný návrat do Evropy.
Kromě toho se podpoří také příležitosti pro 
znovuzahájení výzkumné kariéry po určité 
přestávce.

Or. en

Odůvodnění

Nabízet výzkumným pracovníkům příležitost vrátit se po absolvování odborné přípravy ve třetí 
zemi zlepší situaci lidského kapitálu v Evropě v oblasti výzkumu a inovací. Návrat těchto 
pracovníků by však neměl být povinný.

Pozměňovací návrh 936
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je posílit mezinárodní přeshraniční 
a mezioborovou spolupráci v oblasti 
výzkumu a inovací prostřednictvím výměn 
pracovníků v oblasti výzkumu a inovací, 
aby bylo možné lépe čelit globálním 
výzvám.

Cílem je posílit mezinárodní přeshraniční 
a mezioborovou spolupráci v oblasti 
výzkumu a inovací prostřednictvím výměn 
znalostí a pracovníků v oblasti výzkumu 
a inovací, aby bylo možné lépe čelit 
globálním výzvám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 937
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podpora 
krátkodobých výměn výzkumných 
a inovačních pracovníků v rámci 
partnerství vysokých škol, výzkumných 
institucí, podniků, MSP a jiných 
socioekonomických skupin jak v Evropě, 
tak na celém světě. Sem bude patřit také 
rozvíjení spolupráce se třetími zeměmi.

Mezi klíčové činnosti patří podpora 
krátkodobých výměn výzkumných 
a inovačních pracovníků a také nabídnutí 
možnosti výzkumné pracovníky přijímat, 
a to v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných institucí, podniků, MSP 
a jiných socioekonomických skupin jak 
v Evropě, tak na celém světě. Sem bude 
patřit také rozvíjení spolupráce se třetími 
zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří podpora 
krátkodobých výměn výzkumných 
a inovačních pracovníků v rámci 
partnerství vysokých škol, výzkumných 
institucí, podniků, MSP a jiných 
socioekonomických skupin jak v Evropě, 
tak na celém světě. Sem bude patřit také 
rozvíjení spolupráce se třetími zeměmi.

Mezi klíčové činnosti patří podpora výměn 
výzkumných a inovačních pracovníků 
v rámci partnerství vysokých škol,
výzkumných institucí, podniků, MSP 
a jiných socioekonomických skupin jak 
v Evropě, tak na celém světě. Sem bude 
patřit také rozvíjení spolupráce se třetími 
zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zvýšit početní a strukturální 
dopad akcí „Marie Curie“ využitím 
dodatečných finančních prostředků 
a rozvíjet excelenci na vnitrostátní úrovni 
v oblasti odborné přípravy, mobility 
a rozvoje kariéry výzkumných pracovníků.

Cílem je zvýšit početní a strukturální 
dopad akcí „Marie Skłodowska-Curie“ 
využitím dodatečných finančních 
prostředků a rozvíjet excelenci na 
vnitrostátní úrovni v oblasti odborné 
přípravy, mobility a rozvoje kariéry 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří motivování 
regionálních, vnitrostátních 

Mezi klíčové činnosti patří motivování 
regionálních, vnitrostátních 
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a mezinárodních organizací pomocí 
mechanismu spolufinancování, aby 
vytvořily nové programy a otevřely ty 
stávající pro mezinárodní a mezioborovou 
odbornou přípravu, mobilitu a profesní 
rozvoj. Zvýší se tím kvalita odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v Evropě ve 
všech fázích profesní dráhy, včetně 
doktorského studia, podpoří se volný 
pohyb výzkumných pracovníků 
a vědeckých poznatků v Evropě, dále se 
podpoří atraktivní kariéry ve výzkumu 
prostřednictvím nabídky otevřeného 
procesu přijímání pracovníků 
a přitažlivých pracovních podmínek 
a podpoří se spolupráce v oblasti výzkumu 
a inovací mezi vysokými školami, 
výzkumnými institucemi a podniky 
a spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

a mezinárodních organizací pomocí 
mechanismu spolufinancování, aby 
vytvořily nové programy a přizpůsobily ty 
stávající pro mezinárodní a mezioborovou 
odbornou přípravu, mobilitu a profesní 
rozvoj. Zvýší se tím kvalita odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v Evropě ve 
všech fázích profesní dráhy, včetně 
doktorského studia a studia, které 
doktorskému studiu předchází, podpoří se 
volný pohyb výzkumných pracovníků 
a vědeckých poznatků v Evropě, dále se 
podpoří atraktivní kariéry ve výzkumu 
prostřednictvím nabídky otevřeného
procesu přijímání pracovníků 
a přitažlivých pracovních podmínek 
a podpoří se spolupráce v oblasti výzkumu 
a inovací mezi vysokými školami, 
výzkumnými institucemi a podniky 
a spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří motivování 
regionálních, vnitrostátních 
a mezinárodních organizací pomocí 
mechanismu spolufinancování, aby 
vytvořily nové programy a otevřely ty 
stávající pro mezinárodní a mezioborovou 
odbornou přípravu, mobilitu a profesní 
rozvoj. Zvýší se tím kvalita odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v Evropě ve 
všech fázích profesní dráhy, včetně 
doktorského studia, podpoří se volný 
pohyb výzkumných pracovníků 
a vědeckých poznatků v Evropě, dále se 
podpoří atraktivní kariéry ve výzkumu 

Mezi klíčové činnosti patří motivování 
regionálních, vnitrostátních 
a mezinárodních organizací pomocí 
mechanismu spolufinancování, aby 
vytvořily nové programy a otevřely ty 
stávající pro mezinárodní a mezioborovou 
odbornou přípravu, mobilitu a profesní 
rozvoj. Zvýší se tím kvalita odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v Evropě ve 
všech fázích profesní dráhy, včetně 
doktorského studia, podpoří se volný 
pohyb výzkumných pracovníků 
a vědeckých poznatků v Evropě, dále se 
podpoří atraktivní kariéry ve výzkumu 
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prostřednictvím nabídky otevřeného 
procesu přijímání pracovníků 
a přitažlivých pracovních podmínek 
a podpoří se spolupráce v oblasti výzkumu 
a inovací mezi vysokými školami, 
výzkumnými institucemi a podniky 
a spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

prostřednictvím nabídky otevřeného 
procesu přijímání pracovníků 
a přitažlivých pracovních podmínek 
a podpoří se spolupráce v oblasti výzkumu 
a inovací mezi vysokými školami, 
výzkumnými institucemi a podniky 
a spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi. Pozornost 
by měla být věnována excelenci 
a rovnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K cílům patří sledování pokroku, 
zjišťování mezer v akcích „Marie Curie“ 
a zvyšování jejich dopadu. V této 
souvislosti se vypracují ukazatele a budou 
analyzovány údaje o mobilitě, 
dovednostech a kariérách výzkumných 
pracovníků v rámci úsilí o synergii 
a těsnou koordinaci s akcemi na podporu 
politiky prováděnými v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, které se týkají 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a těch, kdo je financují. 
Tato činnost je rovněž zaměřena na 
zvyšování povědomí o významu 
a přitažlivosti profesní dráhy ve výzkumu 
a na šíření výsledků výzkumu a inovací 
vycházejících z prací, které akce „Marie 
Curie“ podporují.

K cílům patří sledování pokroku, 
zjišťování mezer v akcích „Marie Curie“ 
a zvyšování jejich dopadu, přičemž stále 
platí, že primárním cílem je podpora 
špičkové práce. V této souvislosti budou 
analyzovány údaje o rovném zacházení 
s výzkumnými pracovníky, o jejich 
mobilitě, dovednostech a kariérách v rámci 
úsilí o synergii a těsnou koordinaci 
s akcemi na podporu politiky prováděnými 
v rámci specifického cíle „inovativní 
a bezpečné společnosti podporující 
začlenění“, které se týkají výzkumných 
pracovníků, jejich zaměstnavatelů a těch, 
kdo je financují. Tato činnost je rovněž 
zaměřena na zvyšování povědomí 
o významu a přitažlivosti profesní dráhy ve 
výzkumu a na šíření výsledků výzkumu 
a inovací vycházejících z prací, které akce 
„Marie Curie“ podporují. Měla by také 
zahrnovat konkrétní opatření, jejichž 
cílem je odstranit překážky profesního 
rozvoje, mj. také v případě dočasného 
přerušení kariéry.
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Or. en

Pozměňovací návrh 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K cílům patří sledování pokroku, 
zjišťování mezer v akcích „Marie Curie“ 
a zvyšování jejich dopadu. V této 
souvislosti se vypracují ukazatele a budou 
analyzovány údaje o mobilitě, 
dovednostech a kariérách výzkumných 
pracovníků v rámci úsilí o synergii 
a těsnou koordinaci s akcemi na podporu 
politiky prováděnými v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, které se týkají 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a těch, kdo je financují.
Tato činnost je rovněž zaměřena na 
zvyšování povědomí o významu 
a přitažlivosti profesní dráhy ve výzkumu 
a na šíření výsledků výzkumu a inovací 
vycházejících z prací, které akce „Marie
Curie“ podporují.

K cílům patří sledování pokroku, 
zjišťování mezer v akcích „Marie
Skłodowska-Curie“ a zvyšování jejich 
dopadu. V této souvislosti se vypracují 
ukazatele a budou analyzovány údaje 
o mobilitě, dovednostech a kariérách 
výzkumných pracovníků v rámci úsilí 
o synergii a těsnou koordinaci s akcemi na 
podporu politiky prováděnými v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“, které se 
týkají výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a těch, kdo je financují.
Tato činnost je rovněž zaměřena na 
zvyšování povědomí o významu 
a přitažlivosti profesní dráhy ve výzkumu 
a na šíření výsledků výzkumu a inovací 
vycházejících z prací, které akce „Marie
Skłodowska-Curie“ podporují.

Or. en

Pozměňovací návrh 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K cílům patří sledování pokroku, 
zjišťování mezer v akcích „Marie Curie“ 
a zvyšování jejich dopadu. V této 

K cílům patří sledování pokroku, 
zjišťování mezer v akcích „Marie Curie“ 
a zvyšování jejich dopadu. V této 
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souvislosti se vypracují ukazatele a budou 
analyzovány údaje o mobilitě, 
dovednostech a kariérách výzkumných 
pracovníků v rámci úsilí o synergii 
a těsnou koordinaci s akcemi na podporu 
politiky prováděnými v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, které se týkají 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a těch, kdo je financují. 
Tato činnost je rovněž zaměřena na 
zvyšování povědomí o významu 
a přitažlivosti profesní dráhy ve výzkumu 
a na šíření výsledků výzkumu a inovací 
vycházejících z prací, které akce „Marie 
Curie“ podporují.

souvislosti se vypracují ukazatele a budou 
analyzovány údaje o mobilitě, 
dovednostech a kariérách výzkumných 
pracovníků v rámci úsilí o synergii 
a těsnou koordinaci s akcemi na podporu 
politiky prováděnými v rámci specifického 
cíle „věda pro společnost a se 
společností“, které se týkají výzkumných 
pracovníků, jejich zaměstnavatelů a těch, 
kdo je financují. Tato činnost je rovněž 
zaměřena na zvyšování povědomí 
o významu a přitažlivosti profesní dráhy ve 
výzkumu a na šíření výsledků výzkumu 
a inovací vycházejících z prací, které akce 
„Marie Curie“ podporují.

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě. 
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím pro vědy 
o Zemi, širokopásmovým sítím pro přenos 
dat atd. Výzkumné infrastruktury jsou 
nezbytné pro provádění výzkumu nutného 
k řešení velkých společenských výzev, 
jako jsou energie, změna klimatu, 
biohospodářství či celoživotní zdraví 
a dobré životní podmínky pro všechny.
Podněcují spolupráci přes hranice a napříč 
obory a vytvářejí jednolitý a otevřený 

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě.
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím pro vědy 
o Zemi, širokopásmovým
a vysokorychlostním širokopásmovým
sítím pro přenos dat atd. Výzkumné 
infrastruktury jsou nezbytné pro provádění 
výzkumu nutného k řešení velkých 
společenských výzev, jako jsou energie, 
změna klimatu, biohospodářství či 
celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny. Podněcují 
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evropský prostor pro výzkum on-line.
Podporují mobilitu lidí a myšlenek, spojují 
nejlepší vědce z celé Evropy a světa 
a zlepšují vědecké vzdělávání. Jsou hybnou 
silou excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.

spolupráci přes hranice a napříč obory 
a vytvářejí jednolitý a otevřený evropský 
prostor pro výzkum on-line. Podporují 
mobilitu lidí a myšlenek, spojují nejlepší 
vědce z celé Evropy a světa a zlepšují 
vědecké vzdělávání. Jsou hybnou silou 
excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě. 
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím pro vědy 
o Zemi, širokopásmovým sítím pro přenos 
dat atd. Výzkumné infrastruktury jsou
nezbytné pro provádění výzkumu nutného 
k řešení velkých společenských výzev, 
jako jsou energie, změna klimatu, 
biohospodářství či celoživotní zdraví 
a dobré životní podmínky pro všechny.
Podněcují spolupráci přes hranice a napříč 
obory a vytvářejí jednolitý a otevřený 
evropský prostor pro výzkum on-line.
Podporují mobilitu lidí a myšlenek, spojují 
nejlepší vědce z celé Evropy a světa 
a zlepšují vědecké vzdělávání. Jsou hybnou 
silou excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 

Mezinárodně přitažlivé výzkumné 
infrastruktury nejvyšší kvality jsou 
určujícími činiteli evropské 
konkurenceschopnosti v celé škále 
vědeckých oblastí a jsou nezbytné pro 
inovace založené na vědě. V mnoha 
oblastech není výzkum možný bez přístupu 
k vysoce výkonným počítačům, zdrojům 
záření pro nové materiály, speciálním 
prostorám pro nanotechnologie, databázím 
pro genomiku a společenské vědy, 
observatořím pro vědy o Zemi, 
širokopásmovým sítím pro přenos dat atd.
Výzkumné infrastruktury jsou nezbytné 
pro provádění výzkumu nutného k řešení 
velkých společenských výzev, jako jsou
mimo jiné energie, změna klimatu, 
biohospodářství či celoživotní zdraví 
a dobré životní podmínky pro všechny.
Podněcují spolupráci přes hranice a napříč 
obory a vytvářejí jednolitý a otevřený 
evropský prostor pro výzkum on-line.
Podporují mobilitu lidí a myšlenek, spojují 
nejlepší vědce z celé Evropy a světa 
a zlepšují vědecké vzdělávání. Jejich 
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a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.

budování podněcuje výzkumné pracovníky 
a inovativní podniky k tomu, aby vyvíjeli 
nejmodernější technologie. Takto posilují 
technologicky vyspělá inovativní 
průmyslová odvětví v Evropě. Jsou hybnou 
silou excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě. 
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím pro vědy 
o Zemi, širokopásmovým sítím pro přenos 
dat atd. Výzkumné infrastruktury jsou 
nezbytné pro provádění výzkumu nutného 
k řešení velkých společenských výzev, 
jako jsou energie, změna klimatu, 
biohospodářství či celoživotní zdraví 
a dobré životní podmínky pro všechny.
Podněcují spolupráci přes hranice a napříč 
obory a vytvářejí jednolitý a otevřený 
evropský prostor pro výzkum on-line.
Podporují mobilitu lidí a myšlenek, spojují 
nejlepší vědce z celé Evropy a světa 
a zlepšují vědecké vzdělávání. Jsou hybnou 
silou excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě.
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, speciálně vybaveným 
laboratořím pro biologický a lékařský 
výzkum, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím
a senzorům pro vědy o Zemi, 
širokopásmovým sítím pro přenos dat atd. 
Výzkumné infrastruktury jsou nezbytné 
pro provádění výzkumu nutného k řešení 
velkých společenských výzev, jako jsou 
energie, změna klimatu, biohospodářství či 
celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny. Podněcují 
spolupráci přes hranice a napříč obory 
a vytvářejí jednolitý a otevřený evropský 
prostor pro výzkum on-line. Podporují 
mobilitu lidí a myšlenek, spojují nejlepší 
vědce z celé Evropy a světa a zlepšují 
vědecké vzdělávání. Jsou hybnou silou 
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vědy pro celou společnost. excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné infrastruktury jsou určujícími 
činiteli evropské konkurenceschopnosti 
v celé škále vědeckých oblastí a jsou 
nezbytné pro inovace založené na vědě. 
V mnoha oblastech není výzkum možný 
bez přístupu k vysoce výkonným 
počítačům, zdrojům záření pro nové 
materiály, speciálním prostorám pro 
nanotechnologie, databázím pro genomiku 
a společenské vědy, observatořím pro vědy 
o Zemi, širokopásmovým sítím pro přenos 
dat atd. Výzkumné infrastruktury jsou 
nezbytné pro provádění výzkumu nutného 
k řešení velkých společenských výzev, 
jako jsou energie, změna klimatu, 
biohospodářství či celoživotní zdraví 
a dobré životní podmínky pro všechny.
Podněcují spolupráci přes hranice a napříč 
obory a vytvářejí jednolitý a otevřený 
evropský prostor pro výzkum on-line.
Podporují mobilitu lidí a myšlenek, spojují 
nejlepší vědce z celé Evropy a světa 
a zlepšují vědecké vzdělávání. Jsou hybnou 
silou excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.

Vynikající výzkumné infrastruktury jsou 
určujícími činiteli evropské 
konkurenceschopnosti v celé škále 
vědeckých oblastí a jsou nezbytné pro 
inovace založené na vědě. V mnoha 
oblastech není výzkum možný bez přístupu 
k vysoce výkonným počítačům,
analytickým zařízením pro nové materiály, 
speciálním prostorám a moderní 
metrologii pro nanotechnologie, databázím 
pro genomiku a společenské vědy, 
observatořím pro vědy o Zemi a životním 
prostředí, širokopásmovým sítím pro 
přenos dat atd.Výzkumné infrastruktury 
jsou nezbytné pro provádění výzkumu 
nutného k řešení velkých společenských 
výzev, jako jsou energie, změna klimatu, 
biohospodářství či celoživotní zdraví 
a dobré životní podmínky pro všechny.
Jsou-li tyto struktury špičkové kvality,
podněcují spolupráci přes hranice a napříč 
obory a vytvářejí jednolitý a otevřený 
evropský prostor pro výzkum. Podporují 
mobilitu lidí a myšlenek, spojují nejlepší 
vědce z celé Evropy a světa a zlepšují 
vědecké vzdělávání. Jsou hybnou silou 
excelence v rámci evropských 
výzkumných a inovačních komunit 
a mohou být pozoruhodnými ukázkami 
vědy pro celou společnost.
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Pozměňovací návrh 950
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí vytvořit odpovídající stálou 
základnu pro budování, udržování 
a provozování výzkumných infrastruktur, 
má-li její výzkum zůstat na světové úrovni.
To vyžaduje podstatnou a účinnou 
spolupráci mezi Unií, vnitrostátními 
a regionálními financujícími subjekty a za 
tímto účelem budou vytvářeny pevné 
vazby s politikou soudržnosti pro zajištění 
synergie a soudržného přístupu.

Evropa musí vytvořit odpovídající stálou 
základnu pro budování, udržování 
a provozování vynikajících výzkumných 
infrastruktur a pro výběr a určování 
prioritních pracovišť na základě kritérií 
EU týkajících se kvality a významu, má-li 
její výzkum zůstat na světové úrovni. To 
vyžaduje zřízení vysoce kvalitního systému 
hodnocení, který bude založen na 
nezávislém vzájemném hodnocení, jakož 
i podstatnou a účinnou spolupráci mezi 
Unií, vnitrostátními a regionálními 
financujícími subjekty a za tímto účelem 
budou vytvářeny pevné vazby s politikou 
soudržnosti pro zajištění synergie 
a soudržného přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento specifický cíl se zabývá základním 
závazkem stěžejní iniciativy Unie inovací 
vyzdvihující klíčovou úlohu, kterou hrají 
výzkumné infrastruktury na světové 
úrovni, pokud jde o to, umožnit průlomový 
výzkum a inovace. Tato iniciativa 
zdůrazňuje potřebu sdružovat pro budování 

Tento specifický cíl se zabývá základním 
závazkem stěžejní iniciativy Unie inovací 
vyzdvihující klíčovou úlohu, kterou hrají 
výzkumné infrastruktury na světové 
úrovni, pokud jde o to, umožnit průlomový 
výzkum a inovace. Tato iniciativa 
zdůrazňuje potřebu sdružovat pro budování 
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a provoz výzkumných infrastruktur zdroje 
v celé Evropě a v některých případech 
i celosvětově. Stejně tak stěžejní iniciativa 
Digitální agenda pro Evropu zdůrazňuje 
potřebu posílit evropské elektronické 
infrastruktury a význam tvorby inovačních 
seskupení pro inovativní náskok Evropy.

a provoz těchto výzkumných infrastruktur 
zdroje v celé Evropě a v některých 
případech i celosvětově. Stejně tak stěžejní 
iniciativa Digitální agenda pro Evropu 
zdůrazňuje potřebu posílit evropské 
elektronické infrastruktury a význam 
tvorby inovačních seskupení pro inovativní 
náskok Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejmodernější výzkumné infrastruktury se 
stávají stále složitějšími a nákladnějšími 
a často vyžadují spojení různého vybavení, 
služeb a zdrojů dat a rozsáhlou nadnárodní 
spolupráci. Žádná země nemá sama 
dostatek zdrojů na podporu všech 
výzkumných infrastruktur, které potřebuje.
Evropský přístup k výzkumným 
infrastrukturám zaznamenal v posledních 
letech významný pokrok v provádění plánu 
ESFRI pro infrastruktury, v integraci 
a otevírání vnitrostátních výzkumných 
zařízení a v rozvoji elektronických 
infrastruktur, o něž se opírá digitální 
Evropský výzkumný prostor. Sítě 
výzkumných infrastruktur v celé Evropě
posilují její základnu lidského kapitálu
tím, že poskytují vzdělání na světové 
úrovni nové generaci výzkumných 
pracovníků a inženýrů a podporují 
mezioborovou spolupráci.

Nejmodernější výzkumné infrastruktury
významné pro EU se stávají stále 
složitějšími a nákladnějšími a často 
vyžadují spojení různého vybavení, služeb 
a zdrojů dat a rozsáhlou nadnárodní 
spolupráci. Žádná země nemá sama 
dostatek zdrojů na podporu všech 
výzkumných infrastruktur, které potřebuje, 
a na jejich zpřístupnění na mezinárodní 
úrovni. Evropský přístup k výzkumným 
infrastrukturám zaznamenal v posledních 
letech významný pokrok ve vývoji 
osvědčených postupů a kritérií EU 
týkajících se kvality a významu, která byla 
stanovena ESFRI a členskými státy, 
v oblasti stávajících výzkumných 
infrastruktur a v provádění plánu ESFRI 
a vnitrostátních plánů v oblasti nových 
nebo modernizovaných infrastruktur, ve 
stanovování priorit, zlepšování, integraci 
a otevírání vnitrostátních výzkumných 
zařízení a v rozvoji elektronických 
infrastruktur, o něž se opírá digitální 
Evropský výzkumný prostor. Sítě 
výzkumných infrastruktur v celé Evropě
jsou počátečním krokem k zahájení 
integrace a k posílení evropské základny
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lidského kapitálu, jelikož poskytují 
vzdělání nové generaci výzkumných 
pracovníků a inženýrů a podporují 
mezioborovou spolupráci. Jedná se 
o základní předpoklad k tomu, aby 
v rámci programu Horizont 2020 mohl být 
učiněn krok další.

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejmodernější výzkumné infrastruktury se 
stávají stále složitějšími a nákladnějšími 
a často vyžadují spojení různého vybavení, 
služeb a zdrojů dat a rozsáhlou nadnárodní 
spolupráci. Žádná země nemá sama 
dostatek zdrojů na podporu všech 
výzkumných infrastruktur, které potřebuje.
Evropský přístup k výzkumným 
infrastrukturám zaznamenal v posledních 
letech významný pokrok v provádění plánu 
ESFRI pro infrastruktury, v integraci 
a otevírání vnitrostátních výzkumných 
zařízení a v rozvoji elektronických 
infrastruktur, o něž se opírá digitální 
Evropský výzkumný prostor. Sítě 
výzkumných infrastruktur v celé Evropě 
posilují její základnu lidského kapitálu
tím, že poskytují vzdělání na světové 
úrovni nové generaci výzkumných 
pracovníků a inženýrů a podporují 
mezioborovou spolupráci.

Nejmodernější výzkumné infrastruktury se 
stávají stále složitějšími a nákladnějšími 
a často vyžadují spojení různého vybavení, 
služeb a zdrojů dat a rozsáhlou nadnárodní 
spolupráci. Žádná země nemá sama 
dostatek zdrojů na podporu všech 
výzkumných infrastruktur, které potřebuje.
Evropský přístup k výzkumným 
infrastrukturám zaznamenal v posledních 
letech významný pokrok v průběžném 
rozvíjení a provádění plánu ESFRI pro 
infrastruktury, v integraci a otevírání 
vnitrostátních výzkumných zařízení a 
v rozvoji elektronických infrastruktur, 
o něž se opírá digitální Evropský 
výzkumný prostor. Sítě výzkumných 
infrastruktur v celé Evropě posilují její 
základnu lidských zdrojů tím, že poskytují 
vzdělání na světové úrovni nové generaci 
výzkumných pracovníků a inženýrů 
a podporují mezioborovou spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejmodernější výzkumné infrastruktury se 
stávají stále složitějšími a nákladnějšími 
a často vyžadují spojení různého vybavení, 
služeb a zdrojů dat a rozsáhlou nadnárodní 
spolupráci. Žádná země nemá sama 
dostatek zdrojů na podporu všech 
výzkumných infrastruktur, které potřebuje.
Evropský přístup k výzkumným 
infrastrukturám zaznamenal v posledních 
letech významný pokrok v provádění plánu 
ESFRI pro infrastruktury, v integraci 
a otevírání vnitrostátních výzkumných 
zařízení a v rozvoji elektronických 
infrastruktur, o něž se opírá digitální 
Evropský výzkumný prostor. Sítě 
výzkumných infrastruktur v celé Evropě 
posilují její základnu lidského kapitálu tím, 
že poskytují vzdělání na světové úrovni 
nové generaci výzkumných pracovníků 
a inženýrů a podporují mezioborovou 
spolupráci.

Nejmodernější výzkumné infrastruktury se 
stávají stále složitějšími a nákladnějšími 
a často vyžadují spojení různého vybavení, 
služeb a zdrojů dat a rozsáhlou nadnárodní 
spolupráci. Žádná země nemá sama 
dostatek zdrojů na podporu všech 
výzkumných infrastruktur, které potřebuje.
Evropský přístup k výzkumným 
infrastrukturám zaznamenal v posledních 
letech významný pokrok v provádění plánu 
ESFRI pro infrastruktury, v integraci 
a otevírání vnitrostátních výzkumných 
zařízení a v rozvoji elektronických 
infrastruktur, o něž se opírá digitální, 
sítěmi propojený Evropský výzkumný 
prostor. Sítě výzkumných infrastruktur 
v celé Evropě posilují její základnu 
lidského kapitálu tím, že poskytují vzdělání 
na světové úrovni nové generaci 
výzkumných pracovníků a inženýrů 
a podporují mezioborovou spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům 
zůstává hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, pomoc při 

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného
prostoru. Unie sehrává důležitou úlohu, 
pokud jde o podporu infrastruktur na 
úrovni Unie, pomoc při rozvoji nových 
zařízení, otevírání širokého přístupu 
k vnitrostátním a evropským 
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rozvoji nových zařízení, otevírání širokého 
přístupu k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik.
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 
světové úrovni.

infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik.
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 
světové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, pomoc při 
rozvoji nových zařízení, otevírání širokého 
přístupu k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik.
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na
světové úrovni.

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, pomoc při 
rozvoji nových zařízení v odlehlejších 
oblastech, otevírání širokého přístupu 
k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik.
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 
světové úrovni.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, pomoc při 
rozvoji nových zařízení, otevírání širokého 
přístupu k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik. 
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 
světové úrovni.

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, např. 
koordinačních činností v oblasti 
rozdělených evropských výzkumných 
infrastruktur, pomoc při rozvoji nových 
zařízení, otevírání širokého přístupu 
k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik. 
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 
světové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 

Další rozvoj a širší využívání výzkumných 
infrastruktur na evropské úrovni významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
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výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, pomoc při 
rozvoji nových zařízení, otevírání širokého 
přístupu k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik.
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 
světové úrovni.

výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na evropské úrovni, např. 
zlepšování koordinace v oblasti 
rozdělených evropských výzkumných 
infrastruktur, pomoc při rozvoji nových 
zařízení, otevírání a rozvoj širokého 
přístupu k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik. Je 
nezbytné vyvarovat se zdvojování činností, 
podpořit koordinované a účinné používání 
zařízení a případně sdružovat zdroje tak, 
aby Unie mohla rovněž získat a provozovat 
výzkumné infrastruktury na světové 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další rozvoj a širší využívání výzkumných
infrastruktur na úrovni Unie významně 
přispěje k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
infrastruktur na úrovni Unie, pomoc při 
rozvoji nových zařízení, otevírání širokého 
přístupu k vnitrostátním a evropským 
infrastrukturám a zajišťování soudržnosti 
a účinnosti regionálních, vnitrostátních, 
evropských a mezinárodních politik.
Důležité jen nejen vyvarovat se zdvojování 
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení, ale také sdružovat 
zdroje, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury na 

Další rozvoj na úrovni EU vyžaduje 
účinné stanovování priorit, založených na 
vynikajících výsledcích, dodržování norem 
EU, týkajících se kvality, a také širší 
využívání nejlepších výzkumných
infrastruktur na úrovni Unie. Toto
významně přispěje k provádění 
a fungování Evropského výzkumného 
prostoru. Zatímco členským státům zůstává 
hlavní role v rozvoji a financování 
výzkumných infrastruktur, Unie sehrává 
důležitou úlohu, pokud jde o výběr 
a podporu špičkové úrovně infrastruktur 
v Unii, pomoc při rozvoji nových
a integrovaných zařízení, otevírání 
širokého přístupu k nejlepším 
vnitrostátním a evropským infrastrukturám 
a zajišťování soudržnosti a účinnosti 
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světové úrovni. regionálních, vnitrostátních, evropských 
a mezinárodních politik. Je nezbytné nejen 
vyvarovat se zdvojování a roztříštění
činností a koordinovat a racionalizovat 
používání zařízení zaváděním vhodného 
hodnocení a priorit, ale také sdružovat 
zdroje, které jsou nejúčinnější a pro EU 
významné, aby Unie mohla rovněž získat 
a provozovat výzkumné infrastruktury, 
které zvyšují její přitažlivost 
a konkurenceschopnost na světové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Umožnění spolupráce na dálku, 
hromadné zpracovávání údajů, pokusy 
in silico a přístup ke vzdáleným zdrojům 
ukazují, že infrastruktury IKT vědu nejen 
podporují, ale také přetváří. Je tedy 
pravděpodobné, že podstatná část 
rozpočtu na tento konkrétní cíl by měla 
být určena na elektronické infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

IKT a elektronické infrastruktury jsou klíčové, ale vzhledem k tomu, že náklady na 
technologický výzkum se rychle mění, stanovovat fixní procentuální podíly financování může 
být nevhodné.

Pozměňovací návrh 961
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IKT přeměnily vědu tím, že umožnily 
spolupráci na dálku, hromadné 
zpracování údajů, pokusy in silico 
a přístup ke vzdáleným zdrojům. Výzkum 
je tak stále více nadnárodní 
a mezioborový, což vyžaduje používání 
infrastruktur IKT, které mají nadnárodní 
povahu jako věda sama o sobě. Je proto 
vhodné, aby 38 % rozpočtu na tento 
specifický cíl bylo určeno na výzkum 
a inovace elektronických infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 962
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspory z množství a rozsahu dosažené 
díky evropskému přístupu k výstavbě, 
používání a řízení výzkumných 
infrastruktur, včetně elektronických 
infrastruktur, významně přispějí ke zvýšení
výzkumného a inovačního potenciálu 
Evropy.

Úspory z množství a rozsahu dosažené 
díky evropskému přístupu k výstavbě, 
používání a řízení výzkumných 
infrastruktur, včetně elektronických 
infrastruktur, významně přispějí ke zvýšení 
výzkumného a inovačního potenciálu 
Evropy a zvýší konkurenceschopnost EU 
na mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspory z množství a rozsahu dosažené 
díky evropskému přístupu k výstavbě,
používání a řízení výzkumných 
infrastruktur, včetně elektronických 
infrastruktur, významně přispějí ke zvýšení 
výzkumného a inovačního potenciálu 
Evropy.

Úspory z množství a rozsahu dosažené 
díky společnému, na prioritách 
založenému evropskému přístupu 
k výstavbě, provozu a používání 
vynikajících výzkumných infrastruktur
světové úrovně, včetně elektronických 
infrastruktur, významně přispějí ke zvýšení 
výzkumného a inovačního potenciálu 
Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem činností je rozvoj evropských 
výzkumných infrastruktur pro rok 2020 
a na další období, podpora jejich 
inovačního potenciálu a lidského kapitálu
a posílení evropské politiky v oblasti 
výzkumných infrastruktur.

Cílem činností je rozvoj evropských 
výzkumných infrastruktur pro rok 2020 
a na další období, podpora jejich 
inovačního potenciálu a lidských zdrojů
a posílení evropské politiky v oblasti 
výzkumných infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 965
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem činností je rozvoj evropských 
výzkumných infrastruktur pro rok 2020 
a na další období, podpora jejich 
inovačního potenciálu a lidského kapitálu 

Cílem činností je výběr, rozvoj a podpora 
nejlepších stávajících a nových
evropských výzkumných infrastruktur, 
podpora jejich inovačního potenciálu 
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a posílení evropské politiky v oblasti 
výzkumných infrastruktur.

a lidského kapitálu a posílení evropské 
politiky v oblasti výzkumných 
infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytvoření databáze týkající se výsledků 
výzkumu a inovací
Cílem je vytvořit a zpřístupnit databázi 
výsledků výzkumu a inovací. Ta bude 
zpřístupněná pro účely mezinárodní 
spolupráce. Výzkumné skupiny i podniky 
budou do této databáze přidávat 
informace s cílem pomoci nastartovat trh 
s inovacemi a spolupráci a podněcovat 
setkávání potenciálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit uplatňování
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, včetně 
rozvíjení regionálních partnerských 
zařízení, integraci vnitrostátních 
výzkumných infrastruktur a přístup k nim a 
rozvoj, zavádění a provozování 
elektronických infrastruktur.

Záměrem je zajistit uplatňování
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, nadnárodní 
přístup k těmto strukturám, financování 
provozních nákladů s evropskou přidanou 
hodnotou (nadnárodní koordinační 
činnosti, nadnárodní přístup, 
modernizace) včetně rozvíjení regionálních 
partnerských zařízení, integraci 
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vnitrostátních výzkumných infrastruktur
a přístup k nim a rozvoj, zavádění 
a provozování elektronických infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit uplatňování 
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, včetně 
rozvíjení regionálních partnerských 
zařízení, integraci vnitrostátních 
výzkumných infrastruktur a přístup k nim a 
rozvoj, zavádění a provozování 
elektronických infrastruktur.

Záměrem je zajistit přípravu, budování, 
uplatňování a fungování ESFRI a dalších 
výzkumných infrastruktur světové úrovně, 
včetně rozvíjení regionálních partnerských 
zařízení, integraci vnitrostátních 
výzkumných infrastruktur a přístup k nim, 
aby je mohli využívat evropští vědci pro 
špičkový výzkum, nehledě na místo, kde se 
nacházejí, a rozvoj, zavádění 
a provozování elektronických infrastruktur
tam, kde zásah Unie přináší výraznou 
přidanou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit uplatňování 
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, včetně 
rozvíjení regionálních partnerských 
zařízení, integraci vnitrostátních 

Záměrem je zajistit uplatňování 
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, včetně 
rozvíjení regionálních partnerských 
zařízení, integraci vnitrostátních 
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výzkumných infrastruktur a přístup k nim a 
rozvoj, zavádění a provozování 
elektronických infrastruktur.

výzkumných infrastruktur celoevropského 
a regionálního zájmu a přístup k nim  a 
rozvoj, zavádění a provozování 
elektronických infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit uplatňování 
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, včetně 
rozvíjení regionálních partnerských 
zařízení, integraci vnitrostátních 
výzkumných infrastruktur a přístup k nim 
a rozvoj, zavádění a provozování 
elektronických infrastruktur.

Záměrem je zajistit výběr, uplatňování 
a fungování ESFRI a dalších výzkumných 
infrastruktur světové úrovně, včetně 
rozvíjení vynikajících regionálních 
partnerských zařízení, podporu 
provozování otevřeného přístupu na 
úrovni EU k nejvýznamnějším 
a špičkovým vnitrostátním výzkumným 
infrastrukturám, jejich integraci do 
rozdělených infrastruktur na úrovni EU a 
rozvoj, zavádění a provozování 
elektronických infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Podpora inovačního potenciálu 
výzkumných infrastruktur a jejich lidského 
kapitálu

(b) Podpora inovačního potenciálu 
výzkumných infrastruktur, které jsou pro 
EU významné, a jejich lidského kapitálu, 
a to zajišťováním podpory, jež je založená 
na vynikajících výsledcích a významu pro 
celou EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je motivovat výzkumné 
infrastruktury, aby působily jako počáteční 
osvojitelé technologií, podporovat 
partnerství ve VaV s průmyslem, 
usnadňovat průmyslové využití 
výzkumných infrastruktur a stimulovat 
vytváření inovačních seskupení. Tato 
činnost rovněž podpoří odbornou přípravu 
nebo výměny pracovníků, kteří řídí 
a provozují výzkumné infrastruktury.

Záměrem je motivovat výzkumné 
infrastruktury, aby působily jako počáteční 
osvojitelé technologií, podporovat 
partnerství ve VaV s průmyslem, 
usnadňovat průmyslové využití 
výzkumných infrastruktur a stimulovat 
vytváření inovačních seskupení. Tato 
činnost rovněž podpoří odbornou přípravu 
nebo výměny pracovníků, kteří řídí 
a provozují výzkumné infrastruktury.
Podporuje se součinnost a soudržnost 
s akcemi „Marie Sklodowska Curie“ 
a znalostními a inovačními komunitami 
Evropského technologického institutu 
(EIT).

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je motivovat výzkumné 
infrastruktury, aby působily jako počáteční 
osvojitelé technologií, podporovat 
partnerství ve VaV s průmyslem, 
usnadňovat průmyslové využití 
výzkumných infrastruktur a stimulovat 
vytváření inovačních seskupení. Tato 
činnost rovněž podpoří odbornou přípravu 

Záměrem je motivovat výzkumné 
infrastruktury, aby působily jako počáteční 
osvojitelé špičkových technologií, 
podporovat partnerství ve VaV 
s průmyslem, usnadňovat průmyslové 
využití výzkumných infrastruktur 
a stimulovat jejich podíl na vytváření 
inovačních seskupení. Tato činnost rovněž 
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nebo výměny pracovníků, kteří řídí 
a provozují výzkumné infrastruktury.

podpoří odbornou přípravu nebo výměny 
pracovníků, kteří řídí a provozují 
výzkumné infrastruktury, na mezinárodní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 974
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Posílení evropské politiky v oblasti 
výzkumných infrastruktur a mezinárodní 
spolupráce.

(c) Posílení evropské politiky v oblasti 
výzkumných infrastruktur a mezinárodní 
spolupráce, také prostřednictvím 
nezávislého vzájemného hodnocení na 
vysoké úrovni a stanovováním priorit.

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Alyn Smith

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit partnerství mezi 
příslušnými tvůrci politiky a financujícími 
orgány, nástroje pro mapování a sledování 
používané při rozhodování a také činnosti 
na poli mezinárodní spolupráce.

Záměrem je podpořit partnerství mezi 
příslušnými tvůrci politiky a financujícími 
orgány, nástroje pro mapování a sledování 
používané při rozhodování a také činnosti 
na poli mezinárodní spolupráce. Evropské 
výzkumné infrastruktury dostávají 
podporu ve svých činnostech v oblasti 
mezinárodních vztahů a konzultuje se 
s nimi během utváření evropské strategie 
pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 976
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit partnerství mezi 
příslušnými tvůrci politiky a financujícími 
orgány, nástroje pro mapování a sledování
používané při rozhodování a také činnosti 
na poli mezinárodní spolupráce.

Záměrem je podpořit partnerství mezi 
příslušnými tvůrci politiky a financujícími 
orgány, nástroje pro mapování a sledování, 
zavést nezávislé hodnocení na vysoké 
úrovni a rozhodování vycházející ze 
špičkových výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní a regionální fondy by měly 
být použity v plném rozsahu, aby 
podpořily budování kapacit výzkumné 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. VĚDA PRO SPOLEČNOST A SE 
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SPOLEČNOSTÍ: SMĚREM 
K ODPOVĚDNÉMU VÝZKUMU 
A INOVACÍM
4b.1 Specifický cíl
Specifickým cílem je vybudovat efektivní 
spolupráci mezi vědou a společností, 
získat pro vědu nové talenty a propojit 
vynikající vědecké výsledky se sociálním 
povědomím a odpovědností.
Rychlý pokrok současného vědeckého 
výzkumu a inovací vede k řadě důležitých 
etických, právních a sociálních otázek, 
které vyžadují, aby vztahy mezi vědou 
a společností a zapojení vědy a společnosti 
byly intenzivnější.
Aby byly nalezeny správné odpovědi na 
výzvy, kterým Evropa čelí, je třeba do 
výzkumného a inovačního procesu zapojit 
co možná nejvíce různých aktérů. 
Tradičně se vzájemné působení mezi 
vědou a společností omezovalo na 
jednosměrné předávání znalostí shora 
dolů, tedy od odborníků k občanům. 
Posun k otevřené, účinné, demokratické 
a na znalostech založené společnosti si 
žádá změnu. Dialog by měl být více 
obousměrný a spolupráce aktivní, nad 
rámec tradičního vědeckého vzdělávání či 
současného pojetí občanů jako pouhých 
spotřebitelů výsledků výzkumu. Tento 
dialogický vztah a aktivní spolupráce 
nepochybně umožní, aby pokrok ve vědě 
a inovaci probíhal odpovědnějším 
způsobem.
Unie potřebuje všechny své talenty, aby 
posílila svou konkurenční výhodu v rámci 
celosvětového hospodářství. Tvůrčí lidé 
jsou všude. Evropa potřebuje do roku 
2020 dosáhnout čistého přírůstku 
1 milionu vědeckých pracovníků, aby byla 
schopna splnit cíl týkající se intenzity 
výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP. 
A proto je třeba, aby se mladí lidé v Unii 
věnovali vědecké kariéře a aby pracovní 
síla v Unii byla genderově vyvážená.
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Přilákat vyšší podíl mladých lidí k vědě 
a technologiím je ovšem stále obtížnější a 
v Evropě rostou obavy z toho, že řada 
talentovaných mladých lidí nevolí kariéru 
v těchto oblastech. Navíc je nutné zajistit, 
aby si lidé, kteří zahájili vědeckou nebo 
technologickou kariéru, mohli své 
nadšení a motivaci udržet a měli 
příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji, 
aniž by museli odcházet ze svých oborů.
Ve vědě rovněž existuje jednoznačná 
nerovnováha mezi muži a ženami. Pokud 
se Evropa chce ujistit, že financuje 
efektivní a účinný program výzkumu 
a inovací, je třeba věnovat zvláštní 
pozornost nedostatečnému zastoupení žen 
ve vědě a nedostatečnému zohlednění 
rozdílů mezi muži a ženami ve výzkumu 
a inovaci.
4b.2 Odůvodnění a přidaná hodnota Unie
Zlepšování spolupráce mezi vědou 
a společností, které umožní širší 
společenskou a politickou podporu vědy 
a technologií ve všech členských státech, 
je stále více vnímáno jako zásadní 
problém, který současná hospodářská 
krize ještě silně umocnila: 
v demokratických společnostech, kde jsou 
v oblasti vědy upřednostňovány veřejné 
investice, musí existovat široká 
společenská a politická skupina, která 
sdílí hodnoty vědy, zná vědecké postupy 
a je schopna uznat, jakým způsobem věda 
přispívá ke znalosti, prospívá společnosti 
a podporuje hospodářský pokrok. 
Důvěryhodnosti nelze dosáhnout pomocí 
modelu shora dolů.
Důvěru lze získat pouze pokud mezi vědou 
a společností bude rozvíjen plodný 
a bohatý dialog a aktivní spolupráce. Ty 
zajistí, že věda bude odpovědnější, 
a umožní rozvoj politik, které mají pro 
veřejnost větší význam. Rozmanitá 
„přírodní laboratoř“, kterou je Evropa, 
a odlišné vize, které Evropa nabízí, 
představují přidanou hodnotu, která 
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význam dialogu mezi různými aktéry 
posiluje.
Kromě toho, podporování vědecké kultury 
v Evropě takto interaktivním způsobem 
bude posilovat demokratické 
a humanistické hodnoty a přispěje ke 
zvyšování zájmu o vědu a technologii. 
Dobrý stav evropského vědeckého 
a technologického systému závisí na jeho 
schopnosti využít nové talenty a myšlenky, 
bez ohledu na to, odkud pocházejí.
4b.3 Hlavní rysy činností
Opatření by se měla zaměřit na přilákání 
nových talentů ke studiu vědy 
a technologií v evropských společnostech 
a odstranění genderových rozdílů 
v lidských zdrojích pracujících ve 
výzkumu v Unii. Podpora bude rovněž 
směřovat ke: zlepšování naší schopnosti 
začlenit vědecké a technologické poznatky 
a metody do rozhodovacích procesů, 
rozvíjení mechanismů, které rozšíří 
a prohloubí možnosti společenského 
hodnocení nabízených řešení, snaze 
zamezit situacím, kdy se populistická 
a nevědecká hnutí nezpochybňují; 
a zajišťování, aby etické a společenské 
hodnoty byly zohledněny v celém 
inovačním procesu.
Činnosti se zaměří na:
a) podporu zapojení společnosti do 
výzkumu a inovace a prosazování 
mezioborového výzkumu a inovace, 
zejména pak na podporu toho, aby se na 
výzkumu a inovaci podílela veřejnost;
b) podporu rovnosti žen a mužů 
prosazováním změn v organizaci 
výzkumných institucí a v koncepci 
výzkumných programů;  toto zahrnuje 
různé aspekty týkající se především 
zajištění rovnosti ve výzkumných 
profesích a v rozhodování a začlenění 
genderových prvků do obsahu výzkumu 
a vývoje;
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c) dosažení vědecké gramotnosti občanů, 
jakožto základního předpokladu pro 
rozvoj budoucí společnosti a pro soužití 
v demokracii, a to prostřednictvím 
formálního a neformálního vzdělávání 
v oblasti vědy a šíření činností založených 
na vědě, konkrétně ve vědeckých centrech 
a muzeích; zvýšení přitažlivosti vědeckých 
a technologických profesí pro mladé 
studenty a posílení udržitelné spolupráce 
mezi školami, výzkumnými institucemi, 
průmyslovými organizacemi
a organizacemi občanské společnosti;
d) prosazování etického rámce pro 
výzkum a inovaci, vycházejícího ze 
základních etických zásad, včetně těch, 
které jsou vyjádřeny v Listině základních 
práv a ve všech příslušných zákonech 
a úmluvách Unie;
e) posílení otevřeného přístupu 
k vědeckým výsledkům (zejména 
k publikacím a údajům) za účelem 
zajištění transparentnosti a důvěry mezi 
subjekty a za účelem rozšíření vynikající 
úrovně vědecké práce a hospodářské 
konkurenceschopnosti;
f) vytvoření rámce řízení pro odpovědný 
výzkum a inovaci, který vybízí subjekty ve 
společnosti (výzkumné pracovníky, 
občanskou společnost, zástupce průmyslu 
a tvůrce politik) k tomu, aby v průběhu 
celého procesu výzkumu a inovací 
spolupracovaly, a lépe tak sladily inovace, 
výzkum a jeho výsledky i dopady 
s očekáváními, potřebami a hodnotami 
společnosti;
g) rozvoj znalostí o zprostředkovávání 
vědy, s cílem zvýšit kvalitu a efektivnost 
vztahů mezi vědci, nespecializovanými 
sdělovacími prostředky a veřejností 
a sledovat, jak vědu vnímá veřejnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 979
Edit Herczog

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ŠÍŘENÍ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ 
VĚDY A ZVYŠOVÁNÍ ÚČASTI
4a.3 Hlavní rysy činností
m) Podpora účasti dalších partnerů 
nacházejících se v zemích, které ještě 
nejsou součástí stávajícího konsorcia, na 
probíhajících projektech s cílem zvýšit 
úroveň odbornosti, rozšířit pole 
působnosti a urychlit rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ŠÍŘENÍ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ 
VĚDY A ZVYŠOVÁNÍ ÚČASTI
Hlavní rysy činností:
Podpora účasti dalších partnerů 
nacházejících se v zemích, které ještě 
nejsou součástí stávajícího konsorcia.

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je udržet si a rozvíjet 
celosvětové vedoucí postavení 
v základních technologiích a vesmírném 
výzkumu a inovacích, o něž se opírá
konkurenceschopnost v řadě stávajících 
a vznikajících průmyslových a dalších 
odvětví.

Specifickým cílem je udržet si a rozvíjet
prostřednictvím výzkumu a inovací
celosvětové vedoucí postavení 
v základních technologiích, o něž se opírá 
konkurenceschopnost v řadě stávajících 
a vznikajících průmyslových a dalších 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Globální obchodní prostředí se rychle mění 
a cíle Evropy 2020 týkající se 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění představují pro 
evropský průmysl výzvy a příležitosti.
Evropa potřebuje urychlit inovace 
a zároveň přeměnit nashromážděné 
znalosti tak, aby se podpořily a zdokonalily 
stávající produkty, služby a trhy a aby 
vznikly nové. Inovace by se měly využívat 
v co nejširším smyslu, jít za hranice 
technologie a zahrnovat obchodní, 
organizační a sociální hlediska.

Globální obchodní prostředí se rychle mění 
a cíle Evropy 2020 týkající se 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění představují pro 
evropský průmysl výzvy a příležitosti.
Evropa potřebuje urychlit inovace 
a zároveň přeměnit nashromážděné 
znalosti tak, aby se podpořila 
a zdokonalila kvalita a udržitelnost 
stávajících produktů, služeb a trhů a aby 
vznikly nové. Inovace by se měly využívat 
v co nejširším smyslu, jít za hranice 
technologie a zahrnovat obchodní, 
organizační a sociální hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Globální obchodní prostředí se rychle mění 
a cíle Evropy 2020 týkající se 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění představují pro 
evropský průmysl výzvy a příležitosti. 
Evropa potřebuje urychlit inovace 
a zároveň přeměnit nashromážděné 
znalosti tak, aby se podpořily a zdokonalily 
stávající produkty, služby a trhy a aby 
vznikly nové. Inovace by se měly využívat 
v co nejširším smyslu, jít za hranice 
technologie a zahrnovat obchodní, 
organizační a sociální hlediska.

Globální obchodní prostředí se rychle mění 
a cíle Evropy 2020 týkající se 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění představují pro 
evropský průmysl výzvy a příležitosti.
Evropa potřebuje urychlit inovace 
a zároveň přeměnit nashromážděné 
znalosti tak, aby se podpořily a zdokonalily 
stávající produkty, služby a trhy a aby 
vznikly nové. Inovace by se měly využívat 
v co nejširším smyslu, jít za hranice 
technologie a zahrnovat obchodní, 
organizační, sociální a bezpečnostní
hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 984
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií,
vyspělých materiálů, biotechnologie, 
vyspělé výroby a zpracování a v oblasti 
vesmíru.

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií,
vyspělých materiálů, technologií na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
a biotechnologie, vyspělé výroby 
a zpracování a v oblasti vesmíru.

Or. en

Odůvodnění

EU je kolébkou inovací v oblasti obnovitelné energie. Odvětví obnovitelné energie v Evropě 
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poskytuje stále více pracovních míst, představuje významné a rostoucí vývozní příležitosti 
a nadále zastává vedoucí pozici ve světě. Aby si v této oblasti Evropa zachovala svou výhodu 
iniciátora a vedoucí pozici ve světě, musí EU zachovat dynamiku výzkumu a vývoje, aby 
odvětví obnovitelné energie podpořila.

Pozměňovací návrh 985
Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií,
vyspělých materiálů, biotechnologie, 
vyspělé výroby a zpracování a v oblasti 
vesmíru.

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií,
kvantových technologií, vyspělých 
materiálů, biotechnologie, vyspělé výroby 
a zpracování a v oblasti vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií, 
vyspělých materiálů, biotechnologie, 

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií, 
vyspělých materiálů, biotechnologie,
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vyspělé výroby a zpracování a v oblasti 
vesmíru.

vodohospodářských technologií, vyspělé 
výroby a zpracování a v oblasti vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií,
vyspělých materiálů, biotechnologie, 
vyspělé výroby a zpracování a v oblasti 
vesmíru.

K zachování předního místa v celosvětové 
hospodářské soutěži se silnou 
technologickou základnou a průmyslovými 
schopnostmi je zapotřebí zvýšených 
strategických investic do výzkumu, 
rozvoje, validace a pilotního testování, a to 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), nanotechnologií,
kvantové optiky, vyspělých materiálů,
biotechnologie, vyspělé výroby 
a zpracování, robotiky, a v oblasti vesmíru.

Or. de

Pozměňovací návrh 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních 
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních 
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 
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vyvíjet účinná řešení společenských výzev. 
Všudypřítomná povaha těchto činností 
může vést k dalšímu pokroku 
prostřednictvím doplňujících vynálezů 
a aplikací, a tím zajistí vyšší návratnost 
investic do těchto technologií než 
v kterékoli jiné oblasti.

vyvíjet účinná řešení společenských výzev. 
Všudypřítomná povaha těchto činností 
může vést k dalšímu pokroku 
prostřednictvím doplňujících vynálezů 
a aplikací, a tím zajistí vyšší návratnost 
investic do těchto technologií než 
v kterékoli jiné oblasti. Rozvoj 
doplňkových pilotních či osamostatněných 
výzkumných projektů je podporován 
pružnými nástroji, např. otevřenými 
výzvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních 
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 
vyvíjet účinná řešení společenských výzev. 
Všudypřítomná povaha těchto činností 
může vést k dalšímu pokroku 
prostřednictvím doplňujících vynálezů 
a aplikací, a tím zajistí vyšší návratnost 
investic do těchto technologií než 
v kterékoli jiné oblasti.

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních 
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 
vyvíjet účinná řešení společenských výzev. 
Všudypřítomná povaha těchto činností 
může vést k dalšímu pokroku 
prostřednictvím doplňujících vynálezů 
a aplikací, a tím zajistí vyšší návratnost 
investic do těchto technologií než 
v kterékoli jiné oblasti. Rozvoj 
osamostatněných výzkumných projektů je 
podporován pružnými nástroji, např. 
otevřenými výzvami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 990
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních 
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 
vyvíjet účinná řešení společenských výzev.
Všudypřítomná povaha těchto činností 
může vést k dalšímu pokroku 
prostřednictvím doplňujících vynálezů 
a aplikací, a tím zajistí vyšší návratnost 
investic do těchto technologií než 
v kterékoli jiné oblasti.

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních 
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 
vyvíjet účinná a udržitelná řešení 
společenských výzev. Všudypřítomná 
povaha těchto činností může vést k dalšímu 
pokroku prostřednictvím doplňujících 
vynálezů a aplikací, a tím zajistí vyšší 
návratnost investic do těchto technologií 
než v kterékoli jiné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto činnosti přispějí k naplnění cílů 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 
Unie inovací, Evropa účinněji využívající 
zdroje, Průmyslová politika pro éru 
globalizace a Digitální agenda pro Evropu, 
jakož i cílů politiky Unie pro oblast 
vesmíru.

Tyto činnosti přispějí k naplnění cílů 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 
Unie inovací, Evropa účinněji využívající 
zdroje, Průmyslová politika pro éru 
globalizace a Digitální agenda pro Evropu, 
jakož i cílů bezpečnostní strategie 
Evropské unie a politiky Unie pro oblast 
vesmíru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 992
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
z výzkumných a inovačních programů 
určených průmyslem a podniky společně
s výzkumnou obcí a budou silně zaměřeny 
na zvýšení investic soukromého sektoru.

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
z výzkumných a inovačních programů 
určených společně se zástupci průmyslu 
a podniků, výzkumnou obcí a dalšími 
organizacemi zúčastněných stran jakými 
jsou např. organizace občanské 
společnosti, a zaměří se nejen na řešení 
společných potřeb a obav v konkrétním 
odvětví, ale také na podporu provádění 
cílů politiky v těchto konkrétních 
odvětvích, a budou silně zaměřeny na 
zvýšení investic soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
z výzkumných a inovačních programů 
určených průmyslem a podniky společně 
s výzkumnou obcí a budou silně zaměřeny 
na zvýšení investic soukromého sektoru.

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
z výzkumných a inovačních programů 
určených průmyslem a podniky společně 
s výzkumnou obcí a evropskými 
technologickými platformami a budou 
silně zaměřeny na zvýšení investic 
soukromého sektoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
z výzkumných a inovačních programů 
určených průmyslem a podniky společně 
s výzkumnou obcí a budou silně zaměřeny 
na zvýšení investic soukromého sektoru.

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
z výzkumných a inovačních programů 
určených průmyslem, podniky a MSP
společně s výzkumnou obcí a budou silně 
zaměřeny na zvýšení investic a inovací ze 
strany soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zapojení základních technologií do řešení 
společenských výzev se podpoří spolu 
s příslušnými výzvami. Uplatňování 
základních technologií, které nespadají do 
oblasti společenských výzev, ale jsou 
důležité pro posílení konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu, se podpoří v rámci 
cíle „vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“.

Zapojení základních technologií do řešení 
společenských výzev se podpoří spolu 
s příslušnými výzvami. Uplatňování 
základních technologií, které nespadají do 
oblasti společenských výzev, ale jsou 
důležité pro posílení konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu, se podpoří v rámci 
cíle „vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“. Aby 
používání klíčových informačních 
a komunikačních technologií v rámci 
společenských výzev bylo účinné, je nutné 
stanovit priority a zavést mechanismy 
koordinace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 996
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV a na inovační činnosti 
v předobchodních a předkonkurenčních 
fázích. Financování je zacíleno na řešení 
společných technologických překážek 
spíše než na „výběr vítězů“ nebo na 
financování jednotlivých výrobních linek.  
Činnosti se navrhnou tak, aby zvyšovaly 
průmyslovou konkurenceschopnost 
prostřednictvím stimulace průmyslu
k tomu, aby zlepšoval zejména účinnost 
zdrojů a energetickou účinnost a aby 
zvyšoval investice do výzkumu a inovací.
Činnosti podporují zejména MSP, aby jim 
poskytly lepší přístup k činnostem 
výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
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a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací. Činnosti, které přímo navazují 
na projekty jakými jsou např. pilotní 
ověřování, demonstrace a zavádění, jsou 
podporovány pružnými nástroji, např. 
otevřenými výzvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací. Činnosti, které přímo navazují 
na projekty jakými jsou např. pilotní 
ověřování, demonstrace a zavádění, jsou 
podporovány pružnými nástroji, např. 
otevřenými výzvami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 999
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, normalizaci, testovací 
prostředí a živé laboratoře, tvorbu 
prototypů a validaci výrobků v pilotních 
linkách. Činnosti se navrhnou tak, aby 
zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, inovační projekty malého 
a středního rozsahu, které připraví půdu 
pro projekty velkého rozsahu, testovací 
prostředí a živé laboratoře, tvorbu 
prototypů a validaci výrobků v pilotních 
linkách. Činnosti se navrhnou tak, aby 
zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
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stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

Značná pozornost bude věnována 
projektům malého a středního rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1002
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 

Tento přístup zahrnuje jak činnosti řízené 
podle programů, tak otevřenější oblasti na 
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podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací.

podporu inovativních projektů 
a průlomových řešení. Důraz se klade na 
VaV, rozsáhlé pilotní projekty 
a demonstrace, testovací prostředí a živé 
laboratoře, tvorbu prototypů a validaci 
výrobků v pilotních linkách. Činnosti se 
navrhnou tak, aby zvyšovaly průmyslovou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
stimulace průmyslu, a zejména MSP, aby 
investoval větší prostředky do výzkumu 
a inovací. Značná pozornost bude 
věnována projektům malého a středního 
rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1003
Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
kvantová technologie, vyspělé materiály 
a vyspělé výrobní systémy. Tyto 
víceoborové, znalostní technologie náročné 
na kapitál se dotýkají mnoha různých 
odvětví a jsou základem pro značnou 
konkurenční výhodu evropského průmyslu. 
Sjednocený přístup podporující spojování, 
konvergenci a účinek vzájemného 
obohacování, které mají klíčové 
technologie v různých inovačních cyklech 
a hodnotových řetězcích, může přinést 
slibné výsledky ve výzkumu a otevřít cestu 
novým průmyslovým technologiím, 
výrobkům, službám a novým použitím 
(např. v oblasti vesmíru, dopravě, při 
ochraně životního prostředí, ve 
zdravotnictví atd.). Četné interakce 
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a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

klíčových technologií a základních 
technologií se tudíž využijí pružným 
způsobem jako důležitý zdroj inovací. 
Bude tak doplněna podpora výzkumu 
a inovací v oblasti klíčových technologií, 
kterou případně poskytují vnitrostátní nebo 
regionální orgány prostřednictvím fondů 
politiky soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1004
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy22. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie,
ekologické inovace, vyspělé materiály 
a vyspělé výrobní systémy22. Tyto 
víceoborové, znalostní technologie náročné 
na kapitál se dotýkají mnoha různých 
odvětví a jsou základem pro značnou 
konkurenční výhodu evropského průmyslu.
Sjednocený přístup podporující spojování, 
konvergenci a účinek vzájemného 
obohacování, které mají klíčové 
technologie v různých inovačních cyklech 
a hodnotových řetězcích, může přinést 
slibné výsledky ve výzkumu a otevřít cestu 
novým průmyslovým technologiím, 
výrobkům, službám a novým použitím
(např. v oblasti vesmíru, dopravě, při 
ochraně životního prostředí, ve 
zdravotnictví atd.). Četné interakce 
klíčových technologií a základních 
technologií se tudíž využijí pružným 
způsobem jako důležitý zdroj inovací.
Bude tak doplněna podpora výzkumu 
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technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

a inovací v oblasti klíčových technologií, 
kterou případně poskytují vnitrostátní nebo 
regionální orgány prostřednictvím fondů 
politiky soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie,
vodohospodářské technologie, vyspělé 
materiály a vyspělé výrobní systémy. Tyto 
víceoborové, znalostní technologie náročné 
na kapitál se dotýkají mnoha různých 
odvětví a jsou základem pro značnou 
konkurenční výhodu evropského průmyslu.
Sjednocený přístup podporující spojování, 
konvergenci a účinek vzájemného 
obohacování, které mají klíčové 
technologie v různých inovačních cyklech 
a hodnotových řetězcích, může přinést 
slibné výsledky ve výzkumu a otevřít cestu 
novým průmyslovým technologiím, 
výrobkům, službám a novým použitím
(např. v oblasti vesmíru, dopravě, při 
ochraně životního prostředí, ve 
zdravotnictví atd.). Četné interakce 
klíčových technologií a základních 
technologií se tudíž využijí pružným 
způsobem jako důležitý zdroj inovací.
Bude tak doplněna podpora výzkumu 
a inovací v oblasti klíčových technologií, 
kterou případně poskytují vnitrostátní nebo 
regionální orgány prostřednictvím fondů 
politiky soudržnosti v rámci strategií pro 
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specializaci. inteligentní specializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy22. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy22. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví, zemědělství
atd.). Četné interakce klíčových 
technologií a základních technologií se 
tudíž využijí pružným způsobem jako 
důležitý zdroj inovací. Bude tak doplněna 
podpora výzkumu a inovací v oblasti 
klíčových technologií, kterou případně 
poskytují vnitrostátní nebo regionální 
orgány prostřednictvím fondů politiky 
soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví, zemědělství
atd.). Četné interakce klíčových 
technologií a základních technologií se 
tudíž využijí pružným způsobem jako 
důležitý zdroj inovací. Bude tak doplněna 
podpora výzkumu a inovací v oblasti 
klíčových technologií, kterou případně 
poskytují vnitrostátní nebo regionální 
orgány prostřednictvím fondů politiky 
soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví, zemědělství
atd.). Četné interakce klíčových 
technologií a základních technologií se 
tudíž využijí pružným způsobem jako 
důležitý zdroj inovací. Bude tak doplněna 
podpora výzkumu a inovací v oblasti 
klíčových technologií, kterou případně 
poskytují vnitrostátní nebo regionální 
orgány prostřednictvím fondů politiky 
soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování základních a průřezových technologií v zemědělství má významný potenciál. 

Pozměňovací návrh 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
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Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví, zemědělství
atd.). Četné interakce klíčových 
technologií a základních technologií se 
tudíž využijí pružným způsobem jako 
důležitý zdroj inovací. Bude tak doplněna 
podpora výzkumu a inovací v oblasti 
klíčových technologií, kterou případně 
poskytují vnitrostátní nebo regionální 
orgány prostřednictvím fondů politiky 
soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Velký potenciál má uplatňování základních a průřezových technologií v zemědělství, zejména 
prostřednictvím vstupních zemědělských odvětví, která hrají velkou roli při podpoře 
konkurenceschopnosti evropského zemědělství.
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Pozměňovací návrh 1010
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví výzkumu 
vědeckého (zejména matematického) 
i technologického a jsou základem pro 
značnou konkurenční výhodu evropského 
průmyslu. Sjednocený přístup podporující 
spojování, konvergenci a účinek 
vzájemného obohacování, které mají 
klíčové technologie v různých inovačních 
cyklech a hodnotových řetězcích, může 
přinést slibné teoretické i aplikované
výsledky ve výzkumu a otevřít cestu 
novým průmyslovým technologiím, 
výrobkům, službám a novým použitím 
(např. v oblasti vesmíru, dopravě, při 
ochraně životního prostředí, ve 
zdravotnictví atd.). Četné interakce 
klíčových technologií a základních 
technologií se tudíž využijí pružným 
způsobem jako důležitý zdroj inovací. 
Bude tak doplněna podpora výzkumu 
a inovací v oblasti klíčových technologií, 
kterou případně poskytují vnitrostátní nebo 
regionální orgány prostřednictvím fondů 
politiky soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci 
a účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií 
a základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, robotika, nanotechnologie,
kvantová optika, biotechnologie, vyspělé 
materiály a vyspělé výrobní systémy. Tyto 
víceoborové, znalostní technologie náročné 
na kapitál se dotýkají mnoha různých 
odvětví a jsou základem pro značnou 
konkurenční výhodu evropského průmyslu.
Sjednocený přístup podporující spojování, 
konvergenci a účinek vzájemného 
obohacování, které mají klíčové 
technologie v různých inovačních cyklech 
a hodnotových řetězcích, může přinést 
slibné výsledky ve výzkumu a otevřít cestu 
novým průmyslovým technologiím, 
výrobkům, službám a novým použitím
(např. v oblasti vesmíru, dopravě, při 
ochraně životního prostředí, ve 
zdravotnictví atd.). Četné interakce 
klíčových technologií a základních 
technologií se tudíž využijí pružným 
způsobem jako důležitý zdroj inovací.
Bude tak doplněna podpora výzkumu 
a inovací v oblasti klíčových technologií, 
kterou případně poskytují vnitrostátní nebo 
regionální orgány prostřednictvím fondů 
politiky soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 1012
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev. 
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit. 
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní 
a průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, která se 
zaměřují na vývoj technologií a jejich 
použití při řešení společenských výzev.

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev. 
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit. 
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit.

Or. en

Odůvodnění

Není přípustné takovým způsobem stírat hranice mezi pilíři kvůli společnému financování 
PPP jak ze „společenských výzev“ tak z „vedoucího postavení v průmyslu“. Na tyto PPP by 
se v zásadě mohla spotřebovat velká část těchto peněz.

Pozměňovací návrh 1013
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev.
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit.

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev.
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit.



AM\907534CS.doc 157/162 PE492.761v01-00

CS

K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní 
a průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, která se zaměřují na 
vývoj technologií a jejich použití při řešení 
společenských výzev.

K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy, včetně 
občanské společnosti, plně zapojily do 
stanovování a provádění priorit. V určitých 
případech to bude rovněž vyžadovat akce 
společně financované z prostředků na 
základní a průmyslové technologie a na 
příslušné společenské výzvy. Sem bude 
patřit také společné financování partnerství 
veřejného a soukromého sektoru
a partnerství s organizacemi občanské 
společnosti, která se zaměřují na vývoj 
technologií a inovací a na jejich použití při 
řešení společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev. 
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit. 
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní 
a průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, která se zaměřují na 
vývoj technologií a jejich použití při řešení 
společenských výzev.

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev. 
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit. 
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní 
a průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a partnerství 
s organizacemi občanské společnosti, 
která se zaměřují na vývoj technologií 
a metod a na jejich použití při řešení 
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společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast vesmíru je rychle rostoucím 
odvětvím, které přináší informace, jež jsou 
nezbytné pro mnoho oblastí moderní 
společnosti, protože splňují její základní 
požadavky, zabývá se univerzálními 
vědeckými otázkami a slouží k zajištění 
postavení Unie jakožto významného aktéra 
na mezinárodní scéně. O vesmírný výzkum 
se opírají všechny činnosti prováděné ve 
vesmíru, ale tento výzkum je nyní 
rozdroben do vnitrostátních programů 
realizovaných jen některými členskými 
státy Unie. Koordinace a investice do 
vesmírného výzkumu na úrovni Unie jsou 
nutné (srov. článek 189 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) pro zachování 
konkurenčního náskoku, zajištění vesmírné 
infrastruktury Unie, jako je Galileo, a pro 
udržení role Unie ve vesmíru pro 
budoucnost. Kromě toho inovativní 
navazující služby a aplikace využívající 
informace získané z vesmíru představují
důležitý zdroj růstu a vytváření pracovních 
míst.

Oblast vesmíru je rychle rostoucím 
odvětvím, které přináší informace, jež jsou 
nezbytné pro mnoho oblastí moderní 
společnosti, protože splňují její základní 
požadavky, zabývá se univerzálními 
vědeckými otázkami a slouží k zajištění 
postavení Unie jakožto významného aktéra 
na mezinárodní scéně. O vesmírný výzkum 
se opírají všechny činnosti prováděné ve 
vesmíru, ale tento výzkum je nyní 
rozdroben do vnitrostátních programů 
realizovaných jen některými členskými 
státy Unie. Koordinace a investice do 
vesmírného výzkumu na úrovni Unie jsou 
nutné (srov. článek 189 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) pro zachování 
konkurenčního náskoku a pro udržení role 
Unie ve vesmíru pro budoucnost. Kromě 
toho inovativní navazující služby 
a aplikace využívající informace získané 
z vesmíru mohou představovat důležitý 
zdroj růstu a vytváření pracovních míst.

Or. en

Odůvodnění

Horizont 2020 by neměl financovat vesmírné infrastruktury, ale pouze vesmírný výzkum 
včetně rozvoje aplikací družicové navigace.
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Pozměňovací návrh 1016
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast vesmíru je rychle rostoucím 
odvětvím, které přináší informace, jež jsou 
nezbytné pro mnoho oblastí moderní 
společnosti, protože splňují její základní 
požadavky, zabývá se univerzálními 
vědeckými otázkami a slouží k zajištění 
postavení Unie jakožto významného aktéra 
na mezinárodní scéně. O vesmírný výzkum 
se opírají všechny činnosti prováděné ve 
vesmíru, ale tento výzkum je nyní 
rozdroben do vnitrostátních programů 
realizovaných jen některými členskými 
státy Unie. Koordinace a investice do 
vesmírného výzkumu na úrovni Unie jsou 
nutné (srov. článek 189 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) pro zachování 
konkurenčního náskoku, zajištění vesmírné 
infrastruktury Unie, jako je Galileo, a pro 
udržení role Unie ve vesmíru pro 
budoucnost. Kromě toho inovativní 
navazující služby a aplikace využívající 
informace získané z vesmíru představují 
důležitý zdroj růstu a vytváření pracovních 
míst.

Oblast vesmíru je rychle rostoucím 
odvětvím, které přináší informace, jež jsou 
nezbytné pro mnoho oblastí moderní 
společnosti, protože splňují její základní 
požadavky, zabývá se univerzálními 
vědeckými otázkami a slouží k zajištění 
postavení Unie jakožto významného aktéra 
na mezinárodní scéně. O vesmírný výzkum 
se opírají všechny činnosti prováděné ve 
vesmíru. Koordinace a investice do 
vesmírného výzkumu na úrovni Unie jsou 
nutné (srov. článek 189 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) pro zachování 
konkurenčního náskoku, zajištění vesmírné 
infrastruktury Unie, jako je Galileo, a pro 
udržení role Unie ve vesmíru pro 
budoucnost. Tohoto cíle by mělo být 
dosaženo v úzké spolupráci s národními 
kosmickými agenturami a Evropskou 
kosmickou agenturou. Kromě toho 
inovativní navazující služby a aplikace 
využívající informace získané z vesmíru 
představují důležitý zdroj růstu a vytváření 
pracovních míst a jejich rozvoj představuje 
pro Unii významnou příležitost.

Or. en

Odůvodnění

Měla by se v případě potřeby naplánovat spolupráce s kosmickými agenturami.

Pozměňovací návrh 1017
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast vesmíru je rychle rostoucím 
odvětvím, které přináší informace, jež jsou 
nezbytné pro mnoho oblastí moderní 
společnosti, protože splňují její základní 
požadavky, zabývá se univerzálními 
vědeckými otázkami a slouží k zajištění 
postavení Unie jakožto významného aktéra 
na mezinárodní scéně. O vesmírný výzkum 
se opírají všechny činnosti prováděné ve 
vesmíru, ale tento výzkum je nyní 
rozdroben do vnitrostátních programů 
realizovaných jen některými členskými 
státy Unie. Koordinace a investice do 
vesmírného výzkumu na úrovni Unie jsou 
nutné (srov. článek 189 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) pro zachování 
konkurenčního náskoku, zajištění vesmírné 
infrastruktury Unie, jako je Galileo, a pro 
udržení role Unie ve vesmíru pro 
budoucnost. Kromě toho inovativní 
navazující služby a aplikace využívající 
informace získané z vesmíru představují 
důležitý zdroj růstu a vytváření pracovních 
míst.

Oblast vesmíru je rychle rostoucím 
odvětvím, které přináší informace, jež jsou 
nezbytné pro mnoho oblastí moderní 
společnosti, protože splňují její základní 
požadavky, zabývá se univerzálními 
vědeckými otázkami a slouží k zajištění 
postavení Unie jakožto významného aktéra 
na mezinárodní scéně. O vesmírný výzkum 
se opírají všechny činnosti prováděné ve 
vesmíru, ale tento výzkum je nyní 
rozdroben do vnitrostátních programů 
realizovaných jen některými členskými 
státy Unie. Koordinace a investice do 
vesmírného výzkumu na úrovni Unie jsou 
nutné (srov. článek 189 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) pro zachování 
konkurenčního náskoku, např. v oblasti 
vysoce konkurenceschopných 
podnikatelských odvětví jako jsou 
telekomunikace, zajištění vesmírné 
infrastruktury Unie, jako je Galileo, a pro 
udržení role Unie v budoucnosti v těch 
sektorech kosmického průmyslu, které se 
zabývají výzvami, kterým čelí společnosti 
EU, nebo vytváří v Evropě velké množství 
pracovních míst pro vysoce kvalifikované 
pracovníky. Kromě toho inovativní 
navazující služby a aplikace využívající 
informace získané z vesmíru také
představují důležitý zdroj růstu a vytváření 
pracovních míst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1018
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa může dosáhnout kritické míry Evropa může dosáhnout kritické míry 
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prostřednictvím partnerství, seskupení a sítí 
a normalizace podporujících spolupráci 
mezi různými vědeckými a technickými 
obory a odvětvími s podobnými potřebami 
v oblasti výzkumu a rozvoje, která povede 
k průlomovým objevům, novým 
technologiím a inovačním řešením.

prostřednictvím partnerství, seskupení a sítí 
a normalizace podporujících spolupráci 
mezi různými vědeckými a technickými 
obory a odvětvími s podobnými potřebami 
v oblasti výzkumu a rozvoje, která povede 
k průlomovým objevům, novým 
technologiím a inovačním řešením.
Projekty založené na spolupráci jsou 
hlavním cílem financování v této oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 1019
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvíjení a provádění výzkumných 
a inovačních programů prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, budování účinných vazeb mezi 
průmyslem a vysokými školami, 
zajišťování dodatečných investic, přístup 
k rizikovému financování, normalizace 
a podpora zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi a zadávání zakázek na 
inovační produkty a služby – to vše jsou 
aspekty, které jsou důležité při dosahování 
konkurenceschopnosti.

Rozvíjení a provádění výzkumných 
a inovačních programů prostřednictvím 
evropských technologických platforem 
a partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, budování účinných vazeb mezi 
průmyslem a vysokými školami, 
zajišťování dodatečných investic, přístup 
k rizikovému financování, normalizace 
a podpora zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi a zadávání zakázek na 
inovační produkty a služby – to vše jsou 
aspekty, které jsou důležité při dosahování 
konkurenceschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – Část 2 – bod 1 – odst. 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce na úrovni Unie může rovněž 
podporovat obchodní příležitosti 

Spolupráce na úrovni Unie rovněž 
podporuje obchodní příležitosti 
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prostřednictvím tvorby evropských nebo 
mezinárodních norem pro nové vznikající 
produkty a služby a technologie. 
Podporovat se budou činnosti na podporu 
normalizace a interoperability, bezpečnosti 
a předregulačních činností.

prostřednictvím tvorby evropských nebo 
mezinárodních norem pro nové vznikající 
produkty a služby a technologie. Vytváření 
těchto norem by vedlo k nastartování 
vítané dynamiky, která vyplyne 
z konzultací se všemi dotčenými, 
vědeckými i průmyslovými subjekty 
v tomto odvětví. Podporovat se budou 
činnosti na podporu normalizace 
a interoperability, bezpečnosti 
a předregulačních činností.

Or. fr


