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Pozměňovací návrh 109
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k vytváření
blahobytu občanů, hospodářskému 
rozvoji, udržitelnosti životního prostředí,
získání vedoucího postavení v průmyslu a 
k prosperitě a zaměstnanosti v Evropě a 
měl by odrážet strategickou vizi obsaženou 
ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět ke 
zvyšování veřejného blahobytu, zajištění 
sociální a hospodářské udržitelnosti a 
udržitelnosti životního prostředí a 
k získání vedoucího postavení v průmyslu, 
k prosperitě, vytváření růstu a 
zaměstnanosti v Evropě a měl by odrážet 
strategickou vizi obsaženou ve sdělení 
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„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 6. října 
2010 „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 
2020 Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

Or. es

Odůvodnění

Tímto návrhem se zavádí série cílů, které by se měly plnit prováděním programu Horizont 
2020 a které jsou v plném souladu s cíli strategie 2020.

Pozměňovací návrh 111
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k vytváření 
blahobytu občanů, sociální, hospodářské 
a ekologické udržitelnosti, získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě 
a měl by odrážet strategickou vizi 
obsaženou ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 6. října 2010 
„Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 
Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

(2) Program „Horizont 2020“ by měl být 
prováděn s cílem přímo přispět k získání 
vedoucího postavení v průmyslu a 
k vytváření udržitelného růstu a 
zaměstnanosti v Evropě a měl by odrážet 
strategickou vizi obsaženou ve sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 6. října 
2010 „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 
2020 Unie inovací“, ve kterém se Komise 
zavazuje radikálně zjednodušit přístup pro 
účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat realizaci a fungování 
Evropského výzkumného prostoru, ve 
kterém probíhá volný pohyb výzkumných 
pracovníků, vědeckých poznatků a 
technologií, a to posílením spolupráce mezi 
Unií a členskými státy, zvláště 
prostřednictvím uplatňování soudržného 
souboru pravidel.

(3) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat realizaci a fungování 
Evropského výzkumného prostoru, ve 
kterém probíhá volný pohyb výzkumných 
pracovníků, vědeckých poznatků a 
technologií, a to posílením spolupráce jak
mezi Unií a členskými státy, tak mezi 
členskými státy, zvláště prostřednictvím 
uplatňování soudržného souboru pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Patrizia Toia



PE492.762v01-00 6/156 AM\907542CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Přístupnost patentových přihlášek, 
norem, publikací nebo jakýchkoli jiných 
forem šíření výsledků daného projektu 
financovaného z programu Horizont 2020 
(včetně elektronické formy) vyžaduje 
poskytnutí formátů přístupných pro 
všechny. Mezi přístupné formáty patří 
mimo jiné velký tisk, Braillovo písmo, 
snadno čitelný text, audio, video a 
elektronický formát.

Or. en

Odůvodnění

Osoby se zdravotním postižením by měly mít stejný přístup k patentovým přihláškám, 
normám, publikacím nebo jakýmkoli jiným formám šíření výsledků daného projektu 
financovaného z programu Horizont 2020 (včetně elektronické formy), a to tím spíše, jedná-li 
se o veřejné financování. 

Pozměňovací návrh 115
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Horizont 2020 by měl poskytnout 
finanční prostředky na pokrytí 
dodatečných nákladů souvisejících 
s účastí výzkumných pracovníků a 
účastníků se zdravotním postižením 
v projektech financovaných z programu 
Horizont 2020. Veškeré dodatečné 
náklady související s postižením jsou 
způsobilé náklady. Mezi takové náklady 
patří mimo jiné tlumočení do znakového 
jazyka, přepis do Braillova písma, přepis 
mluveného slova, včetně systému 
Velotype, poskytování osobní asistence a 
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využívání přístupných budov při pořádání 
událostí.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby vědečtí pracovníci a účastníci s zdravotním postižením mohli v plné míře 
přispět k projektům výzkumu financovaným z programu Horizont 2020, by měla pravidla 
financování EU umožnit dodatečné financování pro pokrytí nákladů spojených se zdravotním 
postižením v oblasti politiky výzkumu a ve výzkumných programech, které jsou považovány za 
přiměřené.

Pozměňovací návrh 116
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Nejpozději do roku 2017 by Komise 
měla provést průběžné hodnocení pravidel 
s ohledem na požadované zjednodušení 
postupů a zvýšení účasti v programech. 
Mělo by zahrnovat analýzu přístupu 
k financování pro účastníky ve všech 
regionech a pro malé a střední podniky a 
vyváženosti účasti žen a mužů a měly by 
být analyzovány možnosti dalšího 
zjednodušení. Na návrh Komise mohou 
být pravidla účasti případně upravena 
právními předpisy jednou v průběhu 
období provádění programu Horizont 
2020.

Or. de

Odůvodnění

Přístup radikálního zjednodušování pravidel účasti vyžaduje průběžné hodnocení s možností 
úpravy ze strany zákonodárců.



PE492.762v01-00 8/156 AM\907542CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem zajištění soudržnosti s 
dalšími unijními programy financování by 
se měl program Horizont 2020 provádět 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX ze dne 
[…], kterým se stanoví finanční pravidla 
pro roční rozpočet Unie, a s nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
X/X ze dne […], kterým se mění prováděcí 
pravidla k finančnímu nařízení.

(5) Za účelem zajištění soudržnosti s 
dalšími unijními programy financování by 
se měl program Horizont 2020 provádět 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX ze dne 
[…], kterým se stanoví finanční pravidla 
pro roční rozpočet Unie, a s nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
X/X ze dne […], kterým se mění prováděcí 
pravidla k finančnímu nařízení. Měla by 
však být zajištěna pružnost umožňující 
přijmout zvláštní pravidla, přičemž se 
zohlední povaha dané oblasti výzkumu a 
inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
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finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla v případech, kdy je to 
opodstatněno zvláštními potřebami 
příslušných akcí a Komise udělí svůj 
souhlas.

finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla ve výjimečných
případech, kdy je to zcela opodstatněno 
zvláštními potřebami příslušných akcí a 
Komise udělí svůj souhlas. Jejich účelem 
je zejména podpora činností poskytujících 
příležitosti v odvětvích s krátkými cykly 
výzkumu a inovací, usnadňování účasti 
malým a středním podnikům a 
zjednodušení postupů pro činnosti, které 
se přímo opírají o výsledky financovaného 
výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

V odůvodněných případech je důležité zachovat určitou pružnost, aby pravidla nebyla příliš 
rigorózní. Zároveň je důležité omezit použití zvláštních pravidel pouze na výjimečné případy.

Pozměňovací návrh 119
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
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soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla v případech, kdy je to 
opodstatněno zvláštními potřebami 
příslušných akcí a Komise udělí svůj 
souhlas.

soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla v případech, kdy je to 
opodstatněno zvláštními potřebami 
příslušných akcí a Komise udělí svůj 
souhlas, přičemž je do postupu náležitě 
zapojen zákonodárný orgán EU a členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Romana Jordan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Akce spadající do působnosti tohoto 
nařízení by měly ctít základní práva a 
dodržovat zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství.

(7) Akce spadající do působnosti tohoto 
nařízení by měly ctít základní práva a 
dodržovat zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství. Při 
výzkumných činnostech by měl být brán v 
potaz článek 13 SFEU a mělo by se omezit 
využívání zvířat ve výzkumu a testování s 
konečným cílem využívání zvířat nahradit.
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Or. sl

Pozměňovací návrh 121
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Akce spadající do působnosti tohoto 
nařízení by měly ctít základní práva a 
dodržovat zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství.

(7) Akce spadající do působnosti tohoto 
nařízení by měly ctít základní práva a 
dodržovat zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi, etickými zásadami, zásadami 
integrity výzkumu, včetně zamezení všem 
druhům smýšlení údajů a plagiátorství.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Akce spadající do působnosti tohoto 
nařízení by měly ctít základní práva a 
dodržovat zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství.

(7) Při akcích spadajících do působnosti 
tohoto nařízení se ctí základní práva a 
dodržují zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
probíhají v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství.

Or. en

Odůvodnění

Formulace „by měly“ není vzhledem k významu tohoto ustanovení dostačující, jelikož 
vyjadřuje pouze možnost, zatímco je nutné jasně vyjádřit povinnost.
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Pozměňovací návrh 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Akce spadající do působnosti tohoto 
nařízení by měly ctít základní práva a 
dodržovat zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství.

(7) Při akcích spadajících do působnosti 
tohoto nařízení se ctí základní práva a 
dodržují zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tyto akce 
by měly probíhat v souladu s právními 
povinnostmi a etickými zásadami, včetně 
zamezení všem druhům plagiátorství.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je důležité zdůraznit význam posílení 
genderového hlediska při navrhování, 
provádění a plnění programu Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s cíli mezinárodní 
spolupráce stanovenými v článcích 180 a 
186 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(8) V souladu s cíli mezinárodní 
spolupráce stanovenými v článcích 180 a 
186 Smlouvy o fungování Evropské unie 
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by se měla podporovat účastí právních 
subjektů usazených v třetích zemích a 
mezinárodních organizací. Pravidla by 
měla být prováděna v souladu s opatřeními 
přijatými podle článků 75 a 215 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a měla by být 
v souladu s mezinárodním právem. Při 
provádění pravidel by měly být navíc 
patřičně zohledněny podmínky pro účast 
unijních subjektů na programech třetích 
zemí.

by se měla podporovat účastí právních 
subjektů usazených v třetích zemích a 
mezinárodních organizací. Pravidla by
měla být prováděna v souladu s opatřeními 
přijatými podle článků 75 a 215 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a měla by být 
v souladu s mezinárodním právem. Při 
provádění pravidel by měly být navíc 
patřičně zohledněny podmínky pro účast 
unijních subjektů na programech třetích 
zemí. Aby se zajistilo, že finanční 
prostředky poskytované v rámci programu 
Horizont 2020 nejsou využívány v rozporu 
se základními hodnotami EU, a v zájmu 
podpory soudržnosti se zahraniční a 
rozvojovou politikou EU, jsou stanovena 
zvláštní pravidla uplatnitelná na třetí 
země, u nichž existuje odůvodněné 
podezření z porušování lidských práv, 
zapojení do ozbrojených konfliktů či 
územních sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s cíli mezinárodní 
spolupráce stanovenými v článcích 180 a 
186 Smlouvy o fungování Evropské unie 
by se měla podporovat účastí právních 
subjektů usazených v třetích zemích a 
mezinárodních organizací. Pravidla by 
měla být prováděna v souladu s opatřeními 
přijatými podle článků 75 a 215 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a měla by být 
v souladu s mezinárodním právem. Při 
provádění pravidel by měly být navíc 
patřičně zohledněny podmínky pro účast 
unijních subjektů na programech třetích 

(8) V souladu s cíli mezinárodní 
spolupráce stanovenými v článcích 180 a 
186 Smlouvy o fungování Evropské unie 
by se měla podporovat účastí právních 
subjektů usazených v třetích zemích a 
mezinárodních organizací. Pravidla by 
měla být prováděna v souladu s opatřeními 
přijatými podle článků 75 a 215 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a měla by být 
v souladu s mezinárodním právem. Při 
provádění pravidel by měly být navíc 
patřičně zohledněny podmínky pro účast 
unijních subjektů na programech třetích 
zemí, jakož i podmínky vyplývající 
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zemí a mezinárodních organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s cíli mezinárodní 
spolupráce stanovenými v článcích 180 a 
186 Smlouvy o fungování Evropské unie 
by se měla podporovat účastí právních 
subjektů usazených v třetích zemích a 
mezinárodních organizací. Pravidla by 
měla být prováděna v souladu s opatřeními 
přijatými podle článků 75 a 215 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a měla by být 
v souladu s mezinárodním právem. Při 
provádění pravidel by měly být navíc 
patřičně zohledněny podmínky pro účast 
unijních subjektů na programech třetích 
zemí.

(8) V souladu s cíli mezinárodní 
spolupráce stanovenými v článcích 180 a 
186 Smlouvy o fungování Evropské unie 
by se měla podporovat účastí právních 
subjektů usazených v třetích zemích a 
mezinárodních organizací. Pravidla by 
měla být prováděna v souladu s opatřeními 
přijatými podle článků 75 a 215 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a měla by být 
v souladu s mezinárodním právem. Při 
provádění pravidel by měly být navíc 
patřičně zohledněny podmínky pro účast 
unijních subjektů na programech třetích 
zemí na základě zásady reciprocity.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je třeba stanovit pravidla pro 
zakládání partnerství veřejného a 
soukromého sektoru. Komise nebude 
zakládat žádné další společné podniky 
podle článku 187 SFEU, jelikož zakládání 
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partnerství veřejného a soukromého 
sektoru by mělo být výjimečné a 
odůvodněno tím, že žádný jiný druh 
finančních mechanismů nemůže přinést 
stejné výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky a organizace občanské 
společnosti, zejména organizace osob se 
zdravotním postižením, prostřednictvím 
zjednodušených postupů. Finanční pomoc 
Unie by mohla být poskytována různými 
formami.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
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všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky a organizace občanské 
společnosti, zejména organizace osob se 
zdravotním postižením, prostřednictvím 
zjednodušených postupů. Finanční pomoc 
Unie by mohla být poskytována různými 
formami.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami, ale 
vždy s cílem dosáhnout co největšího 
pákového efektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
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zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky a organizace občanské 
společnosti, prostřednictvím 
zjednodušených postupů. Finanční pomoc 
Unie by mohla být poskytována různými 
formami.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky a organizace občanské 
společnosti, prostřednictvím 
zjednodušených postupů. Finanční pomoc 
Unie by mohla být poskytována různými 
formami.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Alyn Smith

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla rovněž zohledňovat 
specifické potřeby malých a středních 
podniků a společností se střední 
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kapitalizací, aby se v plné míře uvolnil 
jejich výzkumný a inovační potenciál, a 
zároveň přihlížet ke specifickým rysům 
jednotlivých druhů malých a středních 
podniků a různých odvětví. Pravidla pro 
účast by měla patřičně usnadnit zkrácení 
doby pro udělení grantu na maximálně 
šest měsíců.
Dobu pro udělení grantu je třeba zkrátit, 
přičemž je nutné zohlednit zejména účast 
malých a středních podniků. Jak se však 
již v sedmém rámcovém programu 
ukázalo, pokus o zkrácení způsobil 
problémy, protože se Komise rozhodla 
provést jej během jednání o projektu, což 
vedlo k unáhleným rozhodnutím, zejména 
pokud jde o dohodu o založení konsorcia, 
v jejímž případě musely strany dosáhnout 
kompromisu, zatímco v minulosti bylo 
více času na otevřené diskuse se všemi 
zúčastněnými stranami. Stanovení 
maximálního limitu je proto příliš 
omezující.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Jednotliví účastníci z řad výzkumné 
obce se liší svou povahou a mají 
specifické potřeby, a tudíž by pravidla pro 
účast měla zavést zjednodušení sazeb 
financování a současně zachovat stávající 
rozlišování mezi univerzitami, 
výzkumnými středisky, průmyslem, 
neziskovými organizacemi a malými 
středními podniky, jak je uvedeno v 
odstavci 17 usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 
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o zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum1. V případě, že se 
použijí skutečné nepřímé náklady, měly by 
vycházet z vnitrostátních právních 
předpisů a obvyklých postupů účtování 
nákladů účastníka.
__________________
1 OJ C 74 E, 13.3.2012, p. 34

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla rovněž zohledňovat 
specifické potřeby malých a středních 
podniků a společností se střední 
kapitalizací, aby se v plné míře uvolnil 
jejich výzkumný a inovační potenciál, a 
přihlížet zároveň ke specifickým rysům 
jednotlivých druhů malých a středních 
podniků a různých odvětví. Pravidla pro 
účast by měla patřičně usnadnit zkrácení 
doby pro udělení grantu na maximálně 
šest měsíců.

Or. it

Odůvodnění

Administrativní postupy pro malé a střední podniky je nutné zjednodušit, včetně pružného 
přístupu zohledňujícího jejich zvláštnosti.

Pozměňovací návrh 137
Francisco Sosa Wagner
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 a) Přístup k patentovým přihláškám, 
normám, publikacím nebo jakýmkoli 
jiným formám šíření výsledků výzkumu 
(včetně elektronické formy) 
financovaného z programu Horizont 2020 
je umožněn všem v přístupných 
formátech, včetně velkého tisku, Braillova 
písma, snadno čitelného testu, audio, 
video a elektronického formátu.

Or. es

Odůvodnění

Osobám se zdravotním postižením musí být umožněn stejný přístup k patentovým přihláškám, 
normám, publikacím nebo jakýmkoli jiným formám (včetně elektronické formy) šíření 
výsledků výzkumu financovaného z programu Horizont 2020, zejména pokud jsou tyto 
informace získány díky financování z veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Přístupnost patentových přihlášek, 
norem, publikací nebo jakýchkoli jiných 
forem šíření výsledků daného projektu 
financovaného z programu Horizont 2020 
(včetně elektronické formy) vyžaduje 
poskytnutí formátů přístupných pro 
všechny. Mezi přístupné formáty patří 
mimo jiné velký tisk, Braillovo písmo, 
snadno čitelný text, audio, video a 
elektronický formát.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Horizont 2020 by měl poskytnout 
finanční prostředky na pokrytí 
dodatečných nákladů souvisejících 
s účastí výzkumných pracovníků a 
účastníků se zdravotním postižením 
v projektech financovaných z programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Doba mezi termínem pro předložení 
návrhů projektu a uzavřením grantové 
dohody (doba pro udělení grantu) by 
neměla překročit šest měsíců. Komise by 
měla konsorciu stanovit vhodné lhůty pro 
předložení dokumentů.

Or. de

Odůvodnění

Zkrácení doby pro udělení grantu je pro mnoho účastníků, zejména pro inovativní podniky, 
jedním z hlavních důvodů účasti v evropských výzkumných projektech. Komise by však 
stanovením nerealistických lhůt pro předložení dokumentů, jejichž nedodržení může vést 
k ukončení postupu, neměla na účastníky vyvíjet přílišný časový tlak.

Pozměňovací návrh 141
Norbert Glante
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Komise by měla pokračovat ve svém 
úsilí o zjednodušení postupů, což je možné 
díky zlepšení informačních systémů, např. 
prostřednictvím dalšího rozšíření portálu 
pro účastníky jako jediného kontaktního 
místa od okamžiku zveřejnění výzvy 
k předkládání návrhů přes jejich 
předložení, až po provádění všech 
programů s cílem vytvořit jediné kontaktní 
místo pro celý postup.

Or. de

Odůvodnění

Uživatelsky přívětivá a jednoduchá internetová stránka pro všechny účastníky a pro všechny 
etapy celého postupu může zásadně přispět ke zjednodušení účasti v programu, a tím nepřímo 
zvýšit atraktivitu evropského financování výzkumu.

Pozměňovací návrh 142
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Součinnost mezi strukturálními fondy 
a programem Horizont 2020 by se měla 
využívat ve větší míře než doposud s cílem 
šířit špičkovou kvalitu a zvyšovat účast. 
Toho lze dosáhnout zejména navazováním 
spolupráce mezi vznikajícími špičkovými 
výzkumnými centry v méně inovativních a 
slabších členských státech a regionech 
s evropskými partnery v oblasti výzkumu, 
kteří jsou na světové úrovni.

Or. de
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Odůvodnění

Zkušenosti získané v rámci podpory špičkových výzkumných center v zemích střední a 
východní Evropy, které tehdy byly přidruženými zeměmi, během pátého rámcového programu 
je třeba zohlednit a využít při opatřeních pro navazování spolupráce.

Pozměňovací návrh 143
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) Bylo by vhodné postupně zavést 
minimální podmínky pro účast, které 
členské státy, v nichž mají právní subjekty 
sídlo, zavazují k investování minimálního 
stanového procentního podílu HDP do 
výzkumu, vývoje a inovací; tento 
požadavek přispěje k dosažení rovnováhy 
mezi státy a vybídne právní subjekty 
k tomu, aby prováděly špičkový výzkum a 
soustředily se na špičkovou kvalitu. 

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do pravidel pro účast na projektech 
programu Horizont 2020 střednědobý požadavek, aby členské státy byly povinny investovat 
stanovenou minimální částku do výzkumu, vývoje a inovací, čímž se přispěje k dosažení stejné 
úrovně výzkumu ve členských státech.

Pozměňovací návrh 144
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
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V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla u každého typu akce používat 
jednotná sazba náhrady bez rozlišování 
podle typu účastníka.

V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů stejně jako možnost vykázat 
skutečné vzniklé náklady neziskových 
právních subjektů analytickým 
účetnictvím a podrobným systémem 
přidělování nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla u každého typu akce používat 
jednotná sazba náhrady bez rozlišování 
podle typu účastníka.

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla u každého typu akce používat 
jednotná sazba náhrady bez rozlišování 
podle typu účastníka.

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla používat jednotná sazba náhrady bez
ohledu na typ činnosti. Mělo by se však 
rozlišovat mezi univerzitami, výzkumnými 
organizacemi, výzkumnými institucemi a 
malými a středními podniky na straně 
jedné a průmyslem na straně druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla u každého typu akce používat 
jednotná sazba náhrady bez rozlišování 
podle typu účastníka.

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla používat jednotná sazba náhrady 
včetně možnosti plné náhrady nákladů
bez rozlišování podle typu účastníka..

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s návrhem Komise a s předchozími a následujícími pozměňovacími návrhy a 
v souvislosti se zjednodušením za účelem větší účasti průmyslu je nutné v bodech odůvodnění 
uvést a zohlednit jednotnou sazbu náhrady bez rozlišování podle typů účastníka 
kombinovanou s možností plné náhrady nákladů.

Pozměňovací návrh 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Horizont 2020 by měl poskytnout 
finanční prostředky na pokrytí 
dodatečných nákladů souvisejících 
s účastí výzkumných pracovníků a 
účastníků se zdravotním postižením 
v projektech financovaných z programu 
Horizont 2020. Veškeré dodatečné 
náklady související s postižením jsou 
způsobilé náklady. Mezi takové náklady 
patří mimo jiné tlumočení do znakového 
jazyka, přepis do Braillova písma, přepis 
mluveného slova, včetně systému 
Velotype, poskytování osobní asistence a 
využívání přístupných budov při pořádání 
událostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Použité modely vyúčtování nákladů 
přinesou zjednodušení pro účastníky a 
zajistí větší účast všech příjemců ve 
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srovnání se sedmým rámcovým 
programem. Toho by mělo být dosaženo 
díky použití zjednodušených auditních 
postupů, širšímu přijetí obvyklých 
účetních postupů, využitím možnosti 
uplatnění paušální sazby a přilákáním 
spolufinancování ze strukturálních fondů 
v souvislosti s činnostmi budování 
kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise by měla vzít v úvahu, že 
uplatňování zásady spolufinancování 
může poškodit ty členské státy, jejichž 
veřejné výdaje podléhají značným 
omezením. Jejich vedoucí výzkumná 
střediska, univerzity a podniky by měly být 
podporovány na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12 a) Financování a kontrola výzkumu v 
sociálních, právních a humanitních 
vědách by měly podléhat zvláštním 
podmínkám a spíše by měly být zaměřeny 
na šíření dosažených výsledků, než na jiné 
etapy procesu. 
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Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží zvláštní povahu výzkumu v těchto oblastech v souvislosti 
s hledisky financování, přičemž zdůrazňuje význam šíření výsledků formou zveřejnění, 
překladu, pořádání seminářů, setkání a kongresů a s tím spojené náklady.

Pozměňovací návrh 152
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, které 
vyžadují zvláštní pravidla.

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, které 
vyžadují zvláštní pravidla. Je vhodné 
využít různé formy financování a 
případně kombinovat různé druhy 
finančních orgánů. Finanční nástroje by 
především měly být využívány tak, aby se 
doplňovaly, v případě, že přispívají 
k dalšímu vyvážení soukromých investic 
do výzkumu a inovací, včetně investic do 
rizikového kapitálu na inovativní 
společnosti a zejména na malé a střední 
podniky, a nelze-li kýžených výsledků 
efektivně dosáhnout pomocí grantů a 
pokud hlavní část tvoří činnost určená ke 
komerčnímu využití. Malé a střední 
podniky využívající nástroje jako je 
rizikový kapitál nejsou vystaveny 
neodůvodněným opožděním ani 
dodatečným překážkám v dalším 
financování.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem finančních nástrojů je vybídnout k soukromým investicím do inovací a usnadnit je. Je 
třeba zvýšit provázanost s činností určenou ke komerčnímu využití a zdůraznit je v pravidlech 
pro účast tím, že tomuto tématu bude věnován článek v rámci „zvláštních ustanovení“, jimiž 
se stanoví obecné podmínky pro použití finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, které 
vyžadují zvláštní pravidla.

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení uvedené 
v nařízení (EU) č. XX/XX [finanční 
nařízení], které vyžadují zvláštní pravidla, 
jež budou stanovena v odvětvových 
předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je vhodné využít různé formy 
financování a případně kombinovat různé 
druhy finančních orgánů. Finanční 
nástroje by především měly být využívány 
tak, aby se doplňovaly, pomáhají-li 
k dalšímu vyvážení soukromých investic 
do výzkumu a inovací, včetně 
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vnitrostátních a strukturních fondů a 
investic do rizikového kapitálu na 
inovativní společnosti a zejména na malé 
a střední podniky, a nelze-li kýžených 
výsledků efektivně dosáhnout pomocí 
grantů a pokud hlavní část tvoří činnost 
určená ke komerčnímu využití.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno v souladu s pravidly státní 
podpory, aby se zajistila efektivita 
veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, 
jako je vytlačení soukromého financování, 
vytváření neefektivních tržních struktur 
nebo zachování neefektivních podniků.
Zejména na zakládání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru by se 
měly vztahovat podmínky, které zajistí 
udržení efektivního konkurenčního 
prostředí a také možnosti zapojení nových 
účastníků v jakékoli fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Finanční zájmy Unie by měly být 
během celého výdajového cyklu chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření.

(15) Volný přístup ke všem patentovým 
přihláškám, normám, vědeckým 
publikacím nebo jakýmkoli jiným formám 
šíření výsledků projektu financovaného z 
programu Horizont 2020 vyžaduje zřízení 
centrálních digitálních archivů a 
využívání volně přístupných digitálních 
formátů. Finanční zájmy Unie by měly být 
během celého výdajového cyklu chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V souladu s nařízením (EU) č. 
XX/XX [finanční nařízení] by tato 
pravidla pro účast a šíření výsledků měla 
být základem pro širší přijetí obvyklých 
účetních postupů příjemců a pro přijetí 
vlastních postupů příjemců při stanovení 
způsobilých nákladů. Za tímto účelem by 
měly být náležitě přizpůsobeny požadavky 
na osvědčení o auditu, včetně osvědčení o 
metodice. Komise by v co největší možné 
míře měla stanovit jednotný přístup k 
auditu, přičemž by měla poskytnout 
dostatečnou pružnost pro uznávání 
obvyklých účetních postupů a náležitě 
zohlednit účetní postupy uznávané na 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Viz odstavec 14 zprávy poslankyně Carvalhové.
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Pozměňovací návrh 158
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Účastnický záruční fond zřízený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1906/2006/ES ze dne 18. prosince 
2006, kterým se stanoví pravidla pro účast 
podniků, výzkumných středisek a
vysokých škol na akcích v rámci sedmého 
rámcového programu a pro šíření výsledků 
výzkumu (2007 až 2013), a spravovaný 
Komisí se osvědčil jako důležitý ochranný 
mechanismus, jenž snižuje rizika spojená 
s dlužnými částkami, které neuhradí 
někteří účastníci akcí. Měl by být proto 
zaveden nový účastnický záruční fond 
(dále jen „fond“). Aby bylo zajištěno 
účinnější řízení a lepší krytí rizika 
účastníků, měl by fond zaštítit akce v rámci 
programu zřízeného podle rozhodnutí č. 
1982/2006/ES, v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy 
(2007 až 2011), v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady […] ze dne X 
2011, kterým se zřizuje rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2012–2013), jakož i akce podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [Horizont 2020] a 
nařízení Rady (Euratom) č. XX/XX o 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014–2018), který doplňuje
rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 [Euratom H2020]. Na 
programy řízené jinými subjekty, než jsou 
orgány Unie, by se fond neměl vztahovat.

(16) Účastnický záruční fond zřízený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1906/2006/ES ze dne 18. prosince 
2006, kterým se stanoví pravidla pro účast 
podniků, výzkumných středisek, vysokých 
škol a organizací občanské společnosti na 
akcích v rámci sedmého rámcového 
programu a pro šíření výsledků výzkumu 
(2007 až 2013), a spravovaný Komisí se
osvědčil jako důležitý ochranný 
mechanismus, jenž snižuje rizika spojená 
s dlužnými částkami, které neuhradí 
někteří účastníci akcí. Měl by být proto 
zaveden nový účastnický záruční fond 
(dále jen „fond“). Aby bylo zajištěno 
účinnější řízení a lepší krytí rizika 
účastníků, měl by fond zaštítit akce v rámci 
programu zřízeného podle rozhodnutí č. 
1982/2006/ES, v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy 
(2007 až 2011), v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady […] ze dne X 
2011, kterým se zřizuje rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2012–2013), jakož i akce podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [Horizont 2020] a 
nařízení Rady (Euratom) č. XX/XX o 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014–2018), který doplňuje 
rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 [Euratom H2020]. Na 
programy řízené jinými subjekty, než jsou 
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orgány Unie, by se fond neměl vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Účastnický záruční fond zřízený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1906/2006/ES ze dne 18. prosince 
2006, kterým se stanoví pravidla pro účast 
podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol na akcích v rámci sedmého 
rámcového programu a pro šíření výsledků 
výzkumu (2007 až 2013), a spravovaný 
Komisí se osvědčil jako důležitý ochranný 
mechanismus, jenž snižuje rizika spojená 
s dlužnými částkami, které neuhradí 
někteří účastníci akcí. Měl by být proto 
zaveden nový účastnický záruční fond 
(dále jen „fond“). Aby bylo zajištěno 
účinnější řízení a lepší krytí rizika 
účastníků, měl by fond zaštítit akce v rámci 
programu zřízeného podle rozhodnutí č. 
1982/2006/ES, v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy 
(2007 až 2011), v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady […] ze dne X 
2011, kterým se zřizuje rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2012–2013), jakož i akce podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [Horizont 2020] a 
nařízení Rady (Euratom) č. XX/XX o 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014–2018), který doplňuje 
rámcový program pro výzkum a inovace 

(16) Účastnický záruční fond zřízený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1906/2006/ES ze dne 18. prosince 
2006, kterým se stanoví pravidla pro účast 
podniků, výzkumných středisek, vysokých 
škol a organizací nebo institucí občanské 
společnosti na akcích v rámci sedmého 
rámcového programu a pro šíření výsledků 
výzkumu (2007 až 2013), a spravovaný 
Komisí se osvědčil jako důležitý ochranný 
mechanismus, jenž snižuje rizika spojená 
s dlužnými částkami, které neuhradí 
někteří účastníci akcí. Měl by být proto 
zaveden nový účastnický záruční fond 
(dále jen „fond“). Aby bylo zajištěno 
účinnější řízení a lepší krytí rizika 
účastníků, měl by fond zaštítit akce v rámci 
programu zřízeného podle rozhodnutí č. 
1982/2006/ES, v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v oblasti 
jaderného výzkumu a odborné přípravy 
(2007 až 2011), v rámci programu 
zřízeného rozhodnutím Rady […] ze dne X 
2011, kterým se zřizuje rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2012–2013), jakož i akce podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [Horizont 2020] a 
nařízení Rady (Euratom) č. XX/XX o 
programu Evropského společenství pro 
atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014–2018), který doplňuje 
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Horizont 2020 [Euratom H2020]. Na 
programy řízené jinými subjekty, než jsou 
orgány Unie, by se fond neměl vztahovat.

rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 [Euratom H2020]. Na 
programy řízené jinými subjekty, než jsou 
orgány Unie, by se fond neměl vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ve spolupráci s vnitrostátními 
centry pro řízení vědeckého výzkumu je 
třeba zřídit databázi EU, která by 
zahrnovala vědecké disciplíny se seznamy 
jmen odborníků podle jednotlivých 
oblastí.

Or. pl

Odůvodnění

Odborníci, zejména pokud rovnoměrně zastupují všechny členské státy, zajišťují nestrannost 
v rozhodovacím procesu.

Pozměňovací návrh 161
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu posílení transparentnosti by 
měla být zveřejněna jména odborníků, kteří 
byli nápomocni Komisi nebo příslušným 
financujícím subjektům při uplatňování 
tohoto nařízení. Pokud by zveřejnění jmen 
ohrožovalo bezpečnost či integritu 
odborníka nebo by nepřiměřeně 

(17) V zájmu posílení transparentnosti by 
měla být zveřejněna jména odborníků, kteří 
budou nápomocni Komisi nebo příslušným 
financujícím subjektům při uplatňování 
tohoto nařízení tím, že budou hodnotit 
navrhované projekty na základě přijaté 
hodnotící stupnice. Tato hodnocení by 
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poškozovalo jeho soukromí, měly by mít 
Komise nebo financující subjekty možnost 
od zveřejnění těchto jmen upustit.

měla být poskytnuta koordinátorovi 
výzkumného týmu. Pokud by zveřejnění 
jmen ohrožovalo bezpečnost či integritu 
odborníka nebo by nepřiměřeně 
poškozovalo jeho soukromí, měly by mít 
Komise nebo financující subjekty možnost 
od zveřejnění těchto jmen upustit.

Or. pl

Odůvodnění

Při hodnocení projektů je nutné používat jednotnou hodnotící stupnici, což zajistí 
transparentnost jeho provádění. Vědecké granty a následně i celé hodnocení by dále mělo být 
poskytnuto koordinátorovi výzkumného týmu, aniž by bylo nutné uvádět jméno autora 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 162
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu posílení transparentnosti by 
měla být zveřejněna jména odborníků, kteří 
byli nápomocni Komisi nebo příslušným 
financujícím subjektům při uplatňování 
tohoto nařízení. Pokud by zveřejnění jmen 
ohrožovalo bezpečnost či integritu 
odborníka nebo by nepřiměřeně 
poškozovalo jeho soukromí, měly by mít
Komise nebo financující subjekty možnost
od zveřejnění těchto jmen upustit.

(17) V zájmu posílení transparentnosti by 
měla být zveřejněna jména odborníků, kteří 
byli nápomocni Komisi nebo příslušným 
financujícím subjektům při uplatňování 
tohoto nařízení. Pokud by zveřejnění jmen 
ohrožovalo bezpečnost či integritu 
odborníka nebo by nepřiměřeně 
poškozovalo jeho soukromí, může Komise 
nebo financující subjekty v mimořádných 
případech od zveřejnění těchto jmen 
upustit.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit transparentnost tím, že se jména odborníků 
nezveřejní pouze v mimořádných případech.
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Pozměňovací návrh 163
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání a otevřeného přístupu nebo 
šíření v evropském strategickém nebo 
veřejném zájmu. Je třeba klást větší důraz 
na co nejširší využívání a šíření znalostí 
získaných na základě podporovaných 
činností, včetně znalostí z předchozích 
rámcových programů, až po jejich 
obchodní nebo společenské využití. 

Or. en

Odůvodnění

Pravidla účasti v programu Horizont 2020 by měla vycházet z toho, že znalosti získané v 
rámci výzkumu financovaného EU (jako jsou výsledky výzkumu, metody, výrobky, vědecké 
údaje atd.) by měly být veřejně zpřístupněny a ve velkém rozsahu šířeny (aniž by byla dotčena 
práva duševního vlastnictví tvůrců těchto znalostí), čímž se zajistí, aby tyto znalosti a inovace, 
ze kterých mohou občané EU, společnosti a malé střední podniky čerpat, vedly k sociálnímu a 
hospodářskému růstu v EU, a veřejnost z nich tak měla větší prospěch.

Pozměňovací návrh 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
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zájmu. zájmu. Je třeba klást větší důraz na co 
nejširší využívání a šíření znalostí 
získaných na základě podporovaných 
činností, přičemž je třeba zdůraznit 
význam ochrany duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání, šíření nebo udělování licencí
v evropském strategickém zájmu nebo 
tam, kde existuje převažující veřejný 
zájem a měla by být plně v souladu s právy 
duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména
možnost dalších podmínek týkajících se
využívání v evropském strategickém 

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména
pravidla pro otevřený přístup k výsledkům 
a údajům nebo podmínky dalšího šíření,
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zájmu. využívání nebo udělování licencí
v evropském strategickém nebo veřejném
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání, šíření nebo udělování licencí
v evropském strategickém zájmu nebo 
tam, kde existuje převažující veřejný 
zájem.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit společenský prospěch z výzkumu financovaného 
EU. V případě největších společenských výzev, jako je zdraví, existuje převažující veřejný 
zájem na rychlém a všeobecném šíření výsledků a na zajištění všeobecného přístupu 
k výsledkům hraničního výzkumu.

Pozměňovací návrh 168
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
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využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání, šíření nebo udělování licencí
v evropském strategickém zájmu nebo 
tam, kde existuje převažující veřejný 
zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
otevřeného přístupu, šíření nebo
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

Or. es

Odůvodnění

Odborné znalosti získané v rámci výzkumu financovaného EU musí být přístupnější, tak aby 
mohly být využity ve prospěch společnosti a nikoli pouze v omezeném soukromém rozsahu.

Pozměňovací návrh 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Veškerý výzkum a inovace jsou 
závislé na tom, zda budou vědci, 
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výzkumné instituce, podniky a občané 
moci otevřeně přistupovat k vědeckým 
informacím, veřejně je sdílet a využívat. 
Za účelem zlepšit šíření a využívání 
poznatků by měl být u všech vědeckých 
publikací financovaných z veřejných 
prostředků v rámci programu Horizont 
2020 uplatňován princip volného a 
bezplatného přístupu k vědeckým 
publikacím na internetu, což je i součástí 
sedmého rámcového programu. Kromě 
toho by měl program Horizont 2020 
zahájit zavádění otevřeného přístupu na 
internetu k vědeckým údajům vytvořeným 
nebo shromážděným v rámci veřejně 
financovaného výzkumu, aby se otevřený 
přístup k takovým údajům stal do roku 
2020 obecným pravidlem.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Pro zvýšení transparentnosti 
podnikne Komise nebo příslušný 
financující orgán kroky s cílem zveřejnit 
na žádost občanů EU nebo jejich přímo 
volených zástupců podrobnosti projektu 
provedeného v rámci tohoto programu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Pro výsledky výzkumů týkajících se 
technologií, které by případně mohly řešit 
zásadní společenské výzvy, jako například 
vývoj nových lékařských technologií 
(např. léků, diagnostiky nebo očkovacích 
látek) nebo technologií k omezení změny 
klimatu by měly být stanoveny dodatečné 
podmínky využívání a šíření.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Veškerý výzkum a inovace jsou 
závislé na tom, zda budou vědci, 
výzkumné instituce, podniky a občané 
moci otevřeně přistupovat k vědeckým 
informacím, veřejně je sdílet a využívat. 
Je však nutné dodržovat práva duševního 
vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Ve fázi výběru návrhů by kritérium 
dopadu mělo zahrnovat možný rozsah 
šíření a veřejné dostupnosti výsledků 
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výzkumu a údajů, přičemž přednost 
dostanou projekty, které případně 
zahrnují rozsáhlejší šíření a využívání 
výsledků výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19d) Je třeba podporovat zakládání 
patentových sdružení s cílem umožnit 
sdílení patentovaných vědeckých údajů a 
zvýšit společné úsilí a spolupráci ve 
výzkumu a vývoji týkající se zvláštních 
technologických potřeb. Tento 
mechanismus by byl vhodný zejména pro 
technologie, které jsou komplexní a 
nákladné, umožnil by předcházet 
situacím, kdy je výzkum přerušen 
z důvodu nepřehledného množství patentů 
v oblasti daného výzkumu („patentová 
houština“).

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Programy zaměřené na zvýšení 
stávajícího i plánovaného inovativního 
výzkumu by se měly otevřít a měl by být 
mezi ně zahrnut jaderný výzkum na 
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seznam použitelných kategorií výzkumu. 
Program Eureka Eurostars a akce Marie 
Curie by měly rozšířit svá pravidla pro 
účast, a umožnit tak účast malých a 
středních podniků zapojených do 
jaderného výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou pro evropské hospodářství klíčové, avšak mnohdy jsou v oblasti 
jaderného výzkumu nedostatečně zastoupeny. Je důležité, aby určité programy Unie vytvořené 
za účelem zlepšení situace malých a středních podniků malé a střední podniky zapojené do 
jaderného výzkumu nevyčleňovaly.

Pozměňovací návrh 177
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, 
kterými se řídí šíření výsledků.

Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, 
kterými se řídí využívání a šíření výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financující subjekt může stanovit 
pravidla, která se odchylují od ustanovení 
tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finančního nařízení], jestliže je 
to stanoveno v základním aktu nebo, s 
výhradou souhlasu Komise, pokud je to 
nutné kvůli jeho zvláštním provozním 

3. Evropský inovační a technologický 
institut může stanovit pravidla, která se 
odchylují od ustanovení tohoto nařízení 
nebo nařízení (EU) č. XX/2012 [finančního 
nařízení], jestliže je to stanoveno 
v základním aktu nebo, s výhradou 
souhlasu Komise, pokud je to nutné kvůli 
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potřebám. jeho zvláštním provozním potřebám, 
zejména co se týče vlastnictví, 
přístupových práv a využívání a šíření 
výsledků.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby Evropský inovační a technologický institut byl do určité míry nezávislý, pokud 
jde o řízení v rámci jeho oblasti působnosti a v oblastech souvisejících s duševním 
vlastnictvím a využíváním a šířením výsledků.

Pozměňovací návrh 179
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financující subjekt může stanovit 
pravidla, která se odchylují od ustanovení 
tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finančního nařízení], jestliže je 
to stanoveno v základním aktu nebo, s 
výhradou souhlasu Komise, pokud je to 
nutné kvůli jeho zvláštním provozním 
potřebám.

3. Evropský inovační a technologický 
institut může stanovit pravidla, která se 
odchylují od ustanovení tohoto nařízení 
nebo nařízení (EU) č. XX/2012 [finančního 
nařízení], jestliže je to stanoveno 
v základním aktu nebo, s výhradou 
souhlasu Komise, pokud je to nutné kvůli 
jeho zvláštním provozním potřebám.

Or. de

Odůvodnění

Jeden ze základních požadavků v souvislosti se zjednodušením, který byl mimo jiné rovněž 
výsledkem příslušného konzultačního postupu, se týkal zajištění jednotných pravidel účasti ve 
všech programových liniích financovaných nebo spolufinancovaných z prostředků programu 
Horizont 2020. To se týká zejména transparentnosti a otevřenosti postupů, předpisů ohledně 
ochrany práv a podmínek financování. Tento požadavek je zohledněn pouze s jednou 
konkrétně uvedenou výjimkou.

Pozměňovací návrh 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „akcemi“ se rozumí projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how nebo informace 
bez ohledu na jejich formu či povahu, 
jakož i jakákoli práva, jako je právo 
duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením
ke grantové dohodě nebo ii) vznikly mimo 
rámec akce a jež do akce vnesl účastník, 
který tato práva vlastní, nebo které iii) 
jsou v obou případech – i) a ii) – nutné 
pro provedení akce nebo pro využití jejích 
výsledků;

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o vymezení stávajících znalostí a práv ochrany, neměl by se program Horizont 
2020 odklonit od sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 182
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how nebo informace 
bez ohledu na jejich formu či povahu, 
jakož i jakákoli práva, jako je právo 
duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci nebo před podáním žádosti, která 
byla předložena před jejich přistoupením 
k akci a které ii) účastníci jako takové 
označili v souladu s článkem 42 a iii) které 
jsou nutné k realizaci nepřímé akce nebo 
k využití jejích výsledků;

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny byly navrženy koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 183
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how nebo informace 
bez ohledu na jejich formu či povahu, 
jakož i jakákoli práva, jako je právo 
duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci nebo o něž bylo požádáno před 
přistoupením k akci a ii) účastníci jako 
takové označili v souladu s článkem 42; a 
iii) které jsou nutné k realizaci nepřímé 
akce nebo k využití jejích výsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how nebo informace 
bez ohledu na jejich formu či povahu, 
jakož i jakákoli práva, jako je právo 
duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) jsou nutné pro provedení 
nepřímé akce nebo pro vyžití jejích 
výsledků a iii) které účastníci jako takové 
označili v souladu s článkem 42;

Or. de

Odůvodnění

Během současného rámcového programu se ukázalo, že toto kritérium je nezbytné.

Pozměňovací návrh 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how nebo informace 
bez ohledu na jejich formu či povahu, 
jakož i jakákoli práva, jako je právo 
duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42, které jsou nutné 
k realizaci nepřímé akce nebo k využití 
jejích výsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how nebo informace 
bez ohledu na jejich formu či povahu, 
jakož i jakákoli práva, jako je právo 
duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci, ii) jsou nutné k realizaci nepřímé 
akce nebo využití jejích výsledků, a které
iii) účastníci jako takové označili v souladu 
s článkem 42;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
konkrétní zdroje, jako jsou prototypy, 
stejně jako jakékoli údaje, know-how nebo
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „nezbytný přístupem“ se rozumí:
a) přístup v souvislosti s prováděním akce
tento přístup je nezbytný, pokud by 
realizace úkolů, kterými byl příjemce 
pověřen, byla bez zaručení práva na 
přístup nemožná, značně opožděná nebo 
by vyžadovala značné dodatečné finanční 
nebo lidské zdroje.
b) přístup v souvislosti s využíváním 
vlastních výsledků:
přístup je nezbytný, pokud by využívání 
vlastních výsledků bylo bez zaručení práva 
na přístup z technického nebo právního 
hlediska nemožné.

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny byly navrženy koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „experimentálním vývojem“ se rozumí 
získávání, spojování, formování a 
používání stávajících vědeckých, 
technologických, obchodních a jiných 
příslušných poznatků a dovedností za 
účelem tvorby plánů a uspořádání nebo 
návrhů nových, pozměněných nebo 
zdokonalených výrobků, postupů nebo 
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služeb, včetně činností, jako je vývoj 
prototypů, experimentální výroba, 
zkoušení , demonstrační projekty, pilotní 
projekty a tržní replikace;

Or. en

Odůvodnění

Zde je nutné popsat rozdíl ve financování pomocí soudržné definice, která naváže na 
uznávanou koncepci odlišení výzkumných činností od činností určených ke komerčnímu 
využití. K tomu se zdá nejvhodnější vymezení pojmu „experimentální vývoj“ uvedené 
v současném „rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (2006/ C 
323/01).

Pozměňovací návrh 190
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „výzvou k předkládání návrhů“ se 
rozumí oznámení o přijímání návrhů na 
vědecký výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) „nezbytným přístupem“ se rozumí:
přístup v souvislosti s prováděním akce je 
nezbytný, pokud by plnění úkolů, kterými 
byl účastník, který je příjemcem, pověřen, 
byla bez zaručení práva na přístup 
k výsledkům nebo stávajícím znalostem 
nemožná, značně opožděná nebo by 
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vyžadovala značné dodatečné finanční 
nebo lidské zdroje. v souvislosti 
s využíváním výsledků je přístup nezbytný, 
pokud by bez záruční práva na přístup 
k výsledkům nebo stávajícím znalostem, 
bylo využití výsledků z technického nebo 
právního hlediska nemožné.

Or. en

Odůvodnění

„Nezbytný“: tento pojem je třeba vymezit, protože potřeba výsledků nebo stávajících znalostí 
odůvodňuje žádosti účastníků o přístupová práva. 

Pozměňovací návrh 192
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c) „konsorciem“ se rozumí skupina 
účastníků, kteří se dohodnou na 
spolupráci s cílem předložit návrh a 
případně společně pracovat v rámci akce. 
Konsorcium se skládá z koordinátora a 
partnerů akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „koordinační a podpůrnou akcí“ se 
rozumí činnost sestávající především z 
doprovodných opatření, jako je šíření 
informací, zvyšování povědomí a 

6) „koordinační a podpůrnou akcí“ se 
rozumí činnost sestávající především z 
doprovodných opatření, jako je šíření 
informací, zvyšování povědomí a 



PE492.762v01-00 52/156 AM\907542CS.doc

CS

komunikace, vytváření sítí, koordinace 
nebo podpůrné služby, politický dialog a 
vzájemné získávání poznatků a studie, 
včetně přípravných studií nové 
infrastruktury;

komunikace, vytváření sítí, koordinace 
nebo podpůrné služby, účast 
v normalizačních činnostech, politický 
dialog a vzájemné získávání poznatků a 
studie, včetně přípravných studií nové 
infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Účastníci by měli být vybízeni k tomu, aby výsledky výzkumu vnášeli do normalizačních 
činností a naopak. Normalizace hraje důležitou úlohu v šíření výsledků výzkumu.

Pozměňovací návrh 194
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „koordinátoři“ vedou a zastupují 
konsorcium a návrh/projekt, přičemž plní 
úlohu styčného bodu ve vztazích s Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění v libovolném 
sdělovacím prostředku;

7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění článků 
přinášejících výsledky výzkumu jako jsou 
vědecké publikace s předcházející 
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odbornou recenzí v libovolném 
sdělovacím prostředku ;

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování výsledků výzkumu je důležitou součástí vědecké metodologie. Pokud tyto 
publikace popisují pokusy nebo výpočty, musejí být dostatečně podrobné, aby nezávislý vědec 
mohl pokus nebo výpočet zopakovat s cílem ověřit výsledky.

Pozměňovací návrh 196
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění v libovolném 
sdělovacím prostředku;

7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění práce 
v libovolném sdělovacím prostředku;

Or. en

Odůvodnění

Formulace „popisují, analyzují a interpretují výzkum“ omezuje koncepci a obsah publikace. 
Vymezení pojmu „zveřejnění práce“ je obšírnější a může zahrnovat jiné možné formy 
publikací a neomezuje zbytečně rozsah působnosti.

Pozměňovací návrh 197
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 

7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
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které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění v libovolném 
sdělovacím prostředku;

které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně publikací v libovolném 
sdělovacím prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) "experimentálním vývojem" se 
rozumí získávání, spojování, formování a 
používání stávajících vědeckých, 
technologických, obchodních a jiných 
příslušných poznatků a dovedností za 
účelem tvorby plánů a uspořádání nebo 
návrhů nových, pozměněných nebo 
zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb. Může zahrnovat rovněž např. jiné 
činnosti zaměřené na vymezení koncepce, 
plánování a dokumentaci nových výrobků, 
postupů a služeb. Činnosti mohou 
zahrnovat vytváření návrhů, výkresů, 
plánů a jiné dokumentace za 
předpokladu, že nejsou určeny pro 
obchodní využití. Vývoj obchodně 
využitelných prototypů a pilotních 
projektů je zahrnut rovněž tehdy, pokud je 
prototyp nutně konečným komerčním 
produktem, jehož výroba je příliš 
nákladná, než aby byl použit pouze pro 
účely předvedení a ověření. V případě 
následného obchodního využití 
demonstračních nebo pilotních projektů je 
od způsobilých nákladů nutno odečíst 
případný výnos z takovéhoto využití. 
Způsobilá je rovněž experimentální 
výroba a zkoušení výrobků, postupů a 
služeb, pokud je nelze použít nebo 
přeměnit k použití v průmyslových 
aplikacích či komerčně využívat. 
Experimentální vývoj nezahrnuje běžné 
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nebo pravidelné změny výrobků, 
výrobních linek, výrobních postupů, 
stávajících služeb a jiných nedokončených 
operací, i když takovéto změny mohou 
představovat zlepšení;

Or. en

Odůvodnění

Vymezení pojmu převzato z rámce pro státní podporu výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh 199
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „využíváním výsledků“ se rozumí 
přímé a nepřímé využívání výsledků pro 
další výzkumné práce nebo pro vývoj, 
výrobu a uvedení na trh výrobku nebo 
metody nebo pro vývoj a poskytování 
služeb, bez ohledu na činnosti, kterých se 
nepřímá akce týká;

Or. de

Odůvodnění

Využívání výsledků musí být vymezeno, jelikož je tento prvek v rámci nového přístupu 
k inovacím, který program Horizont 2020 zavádí, obzvlášť důležitý. 

Pozměňovací návrh 200
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „spravedlivými a přiměřenými 
podmínkami“ se rozumí finanční a jiné 
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podmínky, které zohledňují zvláštní 
okolnosti žádosti o přístup, především 
skutečnou nebo možnou hodnotu nových 
znalostí nebo stávajících znalostí, k nimž 
je požadován přístup, nebo rozsah, trvání 
nebo jakékoli další charakteristiky 
předpokládaného využití;

Or. en

Odůvodnění

Formulace „spravedlivé a přiměřené“ (kompenzace/podmínky) se používá v tomto nařízení, 
nikoli však výlučně v souvislosti s přístupem. Pozměňovací návrh by měl být objektivní a měl 
by být formulován v navrženém znění..

Pozměňovací návrh 201
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „spravedlivými a přiměřenými 
podmínkami“ se rozumí vhodné 
podmínky, včetně možných finančních 
podmínek, zohledňující zvláštní okolnosti 
žádosti o přístup, které mohou být určeny 
skutečnou nebo možnou hodnotou 
výsledků nebo stávajících znalostí, k nimž 
je požadován přístup, nebo rozsah, trvání 
nebo další charakteristiky 
předpokládaného využití;

Or. en

(Ve vztahu k AM 20;PE489.632v01-00) 

Pozměňovací návrh 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „využíváním“ se rozumí přímé nebo 
nepřímé využívání nových poznatků 
v dalších výzkumných činnostech jiných 
než těch, jež jsou zahrnuty do dané 
nepřímé akce, nebo pro vývoj, vytvoření 
produktu či procesu a jeho uvádění na trh 
nebo pro vytvoření a poskytování služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „využíváním“ se rozumí přímé 
využívání výsledků pro vývoj, vytvoření 
produktu či procesu a jeho uvádění na trh 
nebo vytvoření a poskytování služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b) „spravedlivými a přiměřenými 
podmínkami“ se rozumí podmínky, včetně 
bezplatného poskytování, které zohledňují 
zvláštní okolnosti žádosti o přístup nebo 
rozsah, trvání nebo jakékoli další 
charakteristiky předpokládaného využití;
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity, 
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

10) „právním subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická osoba nebo právnická 
osoba založená podle vnitrostátního práva, 
práva Unie nebo mezinárodního práva, 
který má právní subjektivitu a je oprávněn 
vlastním jménem vykonávat práva a 
podléhat povinnostem;

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení vymezení pojmu právní subjekt a odstranění pochybností o tom, zda fyzická 
osoba je v programu Horizont 2020 rovněž uznávaná jako právní subjekt. Navrhované 
vymezení pojmu je plně v souladu s definicí v pravidlech pro účast sedmého rámcového 
programu.

Pozměňovací návrh 206
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity,
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska, univerzity a 
organizace občanské společnosti
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
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jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity, 
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity, 
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem; vymezení zahrnuje 
neziskové organizace a organizace 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity,
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska, univerzity a 
organizace občanské společnosti
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 



PE492.762v01-00 60/156 AM\907542CS.doc

CS

jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit úlohu, kterou hrají organizace občanské 
společnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zjednodušit výměnu mezi vědou a 
společností.

Pozměňovací návrh 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity, 
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity 
nebo jiné výzkumné a inovační instituce
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 
jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, výzkumná střediska a univerzity,
zahrnující jakoukoli fyzickou osobu nebo 

10) „právním subjektem“ se rozumí 
podnik, organizace občanské společnosti,
výzkumná střediska a univerzity zahrnující 
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jakoukoli právnickou osobu založenou 
podle vnitrostátního práva, práva Unie 
nebo mezinárodního práva, který má 
právní subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

jakoukoli fyzickou osobu nebo jakoukoli 
právnickou osobu založenou podle 
vnitrostátního práva, práva Unie nebo 
mezinárodního práva, který má právní 
subjektivitu a je oprávněn vlastním 
jménem vykonávat práva a podléhat 
povinnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „neziskovým právním subjektem“ se 
rozumí právní subjekt, jehož účelem ze 
zákona není dosahování zisku nebo který 
ze zákona nesmí rozdělovat zisk a který je 
uznávaný jako takový vnitrostátními 
orgány, orgány Unie nebo mezinárodními 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace, výrobky a další 
hmatatelné výstupy bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví jako jsou 
autorská práva, práva k průmyslovým 
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vzorům, patentová práva, odrůdová práva 
nebo podobné formy ochrany, vyjímaje 
však údaje, znalosti a informace, které 
účastník vytváří v souvislosti s konkrétní 
akcí, které jsou mimo rámec cílů této 
konkrétní akce a nejsou nutné pro 
provádění tohoto konkrétního projektu 
nebo využívání obdržených výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení pojmu „výsledky“ by mělo zahrnovat rovněž hmatatelné výstupy.

Pozměňovací návrh 213
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti, informace, předměty a další 
hmatatelné výstupy bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví; pro 
účely tohoto nařízení by publikace neměly 
být považovány za výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
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znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví jako jsou 
autorská práva, práva k průmyslovým 
vzorům, patentová práva, odrůdová práva 
nebo podobné formy ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli výrobky 
nebo jiné hmatatelné výstupy, údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyhnout se právní nejistotě bylo vymezení pojmu rozšířeno o hmatatelné výsledky. 
(Druhá změna se netýká českého znění.)

Pozměňovací návrh 216
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti, informace, výrobky a jiné 
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formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

hmatatelné výstupy, bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zlepšit vymezení pojmu „výsledky“. Nemělo by vylučovat vědecké publikace z pojmu 
výsledky, ani se pokoušet omezit jeho rozsah a povahu, stejně tak by nemělo omezovat rozsah 
pojmu na „přímé výsledky financování z prostředků programu Horizont“. Vědecké publikace 
se opírají o dřívější výzkumy, o dřívější publikace a výsledky pocházející z jiných zkušeností a 
projektů, nelze vycházet pouze ze znalostí, která by byla přímým výsledkem pouze z jednoho 
konkrétního financování (Horizont 2020).

Pozměňovací návrh 217
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti, informace a publikace, bez ohledu 
na jejich formu či povahu a bez ohledu na 
to, zda mohou být chráněny, které vzešly 
z dané akce, jakož i veškerá s nimi spojená 
práva, včetně práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli 
nehmotné nebo hmatatelné výsledky akce, 
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formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

jako jsou údaje, znalosti a informace bez 
ohledu na jejich formu či povahu a bez 
ohledu na to, zda mohou být chráněny, 
které vzešly z dané akce, jakož i veškerá 
s nimi spojená práva, včetně práv 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva,
včetně práv duševního vlastnictví;

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, včetně práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

15a) „výsledky“ se rozumí jakékoli údaje, 
znalosti a informace, předměty a jiné 
hmatatelné výsledky, bez ohledu na jejich 
formu či povahu a bez ohledu na to, zda 
mohou být chráněny, které vzešly z dané 
akce, jakož i veškerá s nimi spojená práva, 
včetně práv duševního vlastnictví;

Or. en
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(Ve vztahu k AM 23; PE489.632v01-00)

Odůvodnění

Při uvedení pozitivního i negativního vyjasnění výsledků hrozí překrývání těchto dvou definic. 
Tímto způsobem lze předejít právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „obvyklými účetními postupy“ se 
rozumí účetní postupy a zvyklosti
uplatňované zpravidla a prokazatelně pro 
účely účasti ve vnitrostátních nebo 
regionálních programech veřejného 
výzkumu a inovací, které jsou obdobou 
programu Horizont 2020; 

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „využíváním“ se rozumí přímé nebo 
nepřímé využívání nových poznatků 
v dalších výzkumných činnostech jiných 
než těch, jež jsou zahrnuty do dané 
nepřímé akce, nebo využívání mimo jiné 
pro vývoj, vytvoření produktu či procesu a 
jeho uvádění na trh nebo pro vytvoření a 
poskytování služby.

Or. en
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Odůvodnění

Tyto změny byly navrženy koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 223
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) „malými a středními podniky“ se 
rozumí mikropodniky, malé a střední 
podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků, malých a 
středních podniků1;
__________________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36. 

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15b) „udržitelným otevřeným přístupem“ 
se rozumí, že finanční prostředky z grantů 
programu Horizont 2020 nebo jiných 
modelů financování nebo obchodních 
modelů byly poskytnuty s cílem pokrýt 
plné náklady na zveřejnění a šíření 
odborných článků s předcházející 
odbornou recenzí na internetu, které 
popisují, interpretují nebo analyzují 
údaje, znalosti nebo informace získané 
v rámci výzkumu financovaného 
z programu Horizont 2020, přičemž je 
třeba uznat, že renomé vědeckých 
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publikací jako takových lze považovat za 
příspěvek ke špičkové kvalitě a že by 
účastníci v projektech financovaných 
programem Horizont 2020 neměli být 
znevýhodňováni tím, že budou nuceni 
zveřejňovat výsledky ve formátech, jejichž 
kvalita je považována za nižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) „špičkovou kvalitou“ se rozumí 
hodnocení kvality takového výzkumného 
zařízení, které má k dispozici dobře 
vyškolený výzkumný a vědecký personál a 
které zaručuje nejlepší praktické řešení 
výzkumného cíle a získání co největšího 
možného množství informací při co 
nejnižších nákladech;

Or. pl

Odůvodnění

Koncepci „špičkové kvality“ lze vnímat velmi subjektivně, proto by odborník, který hodnocení 
provádí, měl obdržet konkrétní pokyny.

Pozměňovací návrh 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto nařízení se subjekt, 
který nemá právní subjektivitu podle 

3. Pro účely tohoto nařízení se subjekt, 
který nemá právní subjektivitu podle 
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platného vnitrostátního práva, považuje za 
právní subjekt za předpokladu, že jsou 
splněny podmínky stanovené v nařízení 
(EU) č. XX/2012 [finanční nařízení].

platného vnitrostátního práva, považuje za 
právní subjekt za předpokladu, že jsou 
splněny podmínky stanovené v čl. 114 
odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení] a v článku 174a jeho 
prováděcích pravidel.

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o pojetí právní subjektivity, je třeba jasně odkázat na čl. 114 odst. 2 písm. a) 
stávajícího finančního nařízení a na článek 174a prováděcích pravidel vzhledem k rozdílům 
v platných právních úpravách v různých členských státech a vyjasnit rozsah odst. 3 čl. 2 a 
předejít problémům s interpretací.

Pozměňovací návrh 227
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely bodu 10 se uplatňují 
zjednodušená pravidla pro orgány veřejné 
moci, pokud jde o právní subjektivitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Definice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj týkající 
se míry připravenosti špičkových 
technologií budou zohledněny 
v klasifikaci technologického výzkumu, 
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vývoje produktů a jejich předvedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou podmínek stanovených 
v prováděcích dohodách, rozhodnutích 
nebo smlouvách se musí zachovávat 
důvěrnost všech údajů, poznatků a 
informací, které byly v rámci akce 
poskytnuty jako důvěrné, přičemž se 
zohlední pravidla týkající se ochrany 
utajovaných informací.

S výhradou podmínek stanovených 
v prováděcích dohodách, rozhodnutích 
nebo smlouvách musí orgány a instituce a 
účastníci akce zachovávat důvěrnost všech 
údajů, poznatků a informací, které byly 
v rámci akce poskytnuty jako důvěrné, 
přičemž se zohlední pravidla týkající se 
ochrany utajovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou podmínek stanovených 
v prováděcích dohodách, rozhodnutích 
nebo smlouvách se musí zachovávat 
důvěrnost všech údajů, poznatků a 
informací, které byly v rámci akce 
poskytnuty jako důvěrné, přičemž se 
zohlední pravidla týkající se ochrany 
utajovaných informací.

S výhradou podmínek stanovených 
v prováděcích dohodách, rozhodnutích 
nebo smlouvách musí orgány a instituce 
Unie a účastníci akce zachovávat 
důvěrnost všech údajů, poznatků a 
informací, které byly v rámci akce 
poskytnuty jako důvěrné, přičemž se 
zohlední pravidla týkající se ochrany 
utajovaných informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie a před šířením informací 
Komise systematicky vyžaduje stanovisko 
dotyčného účastníka, pokud jsou splněny 
obě tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit podmínky šíření „užitečných informací“, protože by to mohlo způsobit 
potíže, pokud jde důvěrnost.

Pozměňovací návrh 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi a občanům Unie nebo 
jejich přímo voleným zástupcům, jakékoli 
užitečné informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dané informace jsou relevantní pro 
veřejnou politiku;

a) dané informace jsou relevantní pro cíle 
veřejné politiky a podporu veřejného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účastníci neuvedli dostatečné a rozumné 
důvody, proč by tyto informace neměly být 
poskytnuty.

b) po předchozím uvědomění ze strany 
Komise o záměru zveřejnit informace
účastníci neuvedli dostatečné a rozumné 
důvody, proč by tyto informace neměly být 
poskytnuty.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování informací o výsledcích účastníků Komisí představuje výzvu nejen v oblasti 
důvěrnosti, ale také právní jistoty a ochrany práv duševního vlastnictví. Účastníci by proto 
měli mít možnost vznášet námitky proti zveřejnění informací, pokud by je to mohlo poškodit, 
proto je nutné, aby byli o zveřejnění předem informováni.

Pozměňovací návrh 235
Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 
jakékoli užitečné informace, které má 
k dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

U akcí zvláštního cíle „Ochrana svobody a 
bezpečnosti Evropy“ může Komise 
orgánům a institucím Unie nebo 
vnitrostátním orgánům členských států 
zpřístupnit jakékoli užitečné informace, 
které má k dispozici, o výsledcích 
účastníka, jenž obdržel finanční prostředky 
Unie. Pravidla Komise týkající se 
bezpečnosti by měla být zahrnuta do 
příslušné grantové dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 
jakékoli užitečné informace, které má 
k dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

U akcí činnosti v rámci pilíře 
„Společenské výzvy“ může Komise 
orgánům a institucím Unie nebo 
vnitrostátním orgánům členských států 
zpřístupnit jakékoli užitečné informace, 
které má k dispozici, o výsledcích 
účastníka, jenž obdržel finanční prostředky 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 
jakékoli užitečné informace, které má 
k dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ a činnosti „Zdraví, 
demografická změna a dobré životní 
podmínky“ v rámci pilíře „Společenské 
výzvy“, může Komise orgánům a institucím 
Unie nebo vnitrostátním orgánům 
členských států zpřístupnit jakékoli 
užitečné informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie.

Or. en

Odůvodnění

Důvody veřejné bezpečnosti, veřejné politiky a veřejného zdraví představují oprávněné 
výjimky, na které se odůvodněně nevztahuje ochrana duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 238
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 
jakékoli užitečné informace, které má 
k dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ a oddílu „Zdraví, demografická 
změna a dobré životní podmínky“ pilíře 
„Společenské výzvy“, může Komise 
orgánům a institucím Unie nebo 
vnitrostátním orgánům členských států 
zpřístupnit jakékoli užitečné informace, 
které má k dispozici, o výsledcích 
účastníka, jenž obdržel finanční prostředky 
Unie.

Or. es
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit orgánům EU nebo vnitrostátním orgánům 
členských států využívání výsledků výzkumu financovaného z prostředků EU provedeného 
v rámci oddílu „Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“ pilíře „Společenské 
výzvy“ vymezením projektů nebo politik. 

Pozměňovací návrh 239
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 
jakékoli užitečné informace, které má k 
dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise potenciálním účastníkům 
poskytne příručku, která objasní 
podrobnosti výběrového řízení. Kromě 
váhy jednotlivých kritérií výběrového 
řízení uvede nejčastější důvody, které 
vedou k nezdaru ve výběrovém řízení, 
zejména pokud jde o malé a střední 
podniky, a možnosti, jak se lze těmto 
chybám vyhnout. Podle možností jsou 
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informace poskytované již v okamžiku 
zveřejnění prvního pracovního programu 
a jsou doplňovány na základě nových 
zkušeností Komise. Pokud je to možné a 
za předpokladu, že Komise má k dispozici 
příslušné rozpočtové prostředky, by 
příručky měly být vydány ve všech 
úředních jazycích Bez ohledu na to 
členské státy zajistí, aby malé a střední 
podniky obdržely bezplatně kopii příručky 
v příslušném úředním jazyce.

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytnutím informací podle odstavce 1 
se na příjemce nepřenášejí žádná práva ani 
povinnosti Komise či účastníků. Příjemce 
je však povinen zachovávat důvěrnost 
takových informací, pokud tyto informace 
nejsou zveřejněny nebo je účastníci veřejně 
nezpřístupní nebo pokud nebyly Komisi 
sděleny bez omezení týkajících se 
důvěrnosti. Ve vztahu k utajovaným 
informacím se použijí bezpečnostní 
pravidla Komise.

2. Komise zajistí následující:

a) poskytnutím informací podle odstavce 1 
se na příjemce nepřenášejí žádná práva ani 
povinnosti Komise či účastníků;
b) příjemce je povinen zachovávat 
důvěrnost takových informací, pokud tyto 
informace nejsou zveřejněny nebo je 
účastníci veřejně nezpřístupní nebo pokud 
nebyly Komisi sděleny bez omezení 
týkajících se důvěrnosti a
c) ve vztahu k utajovaným informacím se 
použijí bezpečnostní pravidla Komise.
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Or. en

Odůvodnění

Jelikož Komise poskytuje informace, jejím úkolem by mělo být zajištění toho, aby se na 
příjemce nepřenášela žádná práva a aby příjemce nakládal s informacemi jako 
s informacemi důvěrného charakteru.

Pozměňovací návrh 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Pokyny a informace pro potenciální 

účastníky
1. Komise zajistí, aby všichni potenciální 
účastníci měli k dispozici dostatečné 
pokyny a informace a zároveň vydání 
prvního ročního pracovního programu 
Horizont 2020.
2. V úzké spolupráci se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami Komise vypracuje 
následující dokumenty, které přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 9 odst. 2:
a) pravidla pro předkládání, hodnocení, 
výběr návrhů a udělení grantu;
b) vzor grantové dohody;
c) pravidla udělování osvědčení o auditu.
3. Komise dále v úzké spolupráci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami 
vypracuje následující pokyny a 
informační dokumenty a odpovídajícím 
způsobem je zveřejní:
a) pokyny pro vypracování návrhů, včetně 
podrobných informací o hodnocení a 
výběrovém řízení;
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b) pokyny pro příjemce;
c) příručku o finančních otázkách;
d) příručku týkající se práv duševního 
vlastnictví;
e) kontrolní seznam týkající se dohod o 
založení konsorcia.
4. Zvláštní podmínky týkající se 
interpretace nařízení (EU) č. XX/XX 
[finanční nařízení] a tohoto nařízení, 
které Komise přizpůsobuje ve výše 
zmíněných dokumentech, zůstávají v 
platnosti po celou dobu trvání tohoto 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Činnosti určené ke komerčnímu 
využití jsou financovány především 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely výpočtu velikosti podniku se 
za účastníky akce považuje pouze 
právnická nebo fyzická osoba, která 
podává žádost, přičemž se nezohledňuje 
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mateřská společnost, dceřiné společnosti 
ani zahraniční pobočky.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je usnadnit podávání žádostí.

Pozměňovací návrh 245
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný pracovní program může omezit
účast na programu Horizont 2020 nebo 
jeho částech pro právní subjekty usazené v 
třetích zemích, v nichž jsou podmínky pro 
účast právních subjektů z členských států 
na výzkumných a inovačních programech 
třetí země považovány za poškozující 
zájmy Unie.

2. Příslušný pracovní program omezí účast 
na programu Horizont 2020 nebo vyloučí z 
účasti na něm nebo jeho částech:

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný pracovní program může 
omezit účast na programu Horizont 2020 
nebo jeho částech pro právní subjekty 
usazené v třetích zemích, v nichž jsou 
podmínky pro účast právních subjektů z 
členských států na výzkumných a 
inovačních programech třetí země 

2. Příslušný pracovní program může 
omezit účast na programu Horizont 2020 
nebo jeho částech pro právní subjekty 
usazené v třetích zemích, v nichž jsou 
podmínky pro účast právních subjektů z 
členských států na výzkumných a 
inovačních programech třetí země 
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považovány za poškozující zájmy Unie. považovány za poškozující zájmy Unie.
Dodatečná pravidla o omezeném přístupu 
k programu Horizont 2020 pro určité 
právní subjekty ve třetích zemích nebo 
přidružených zemích jsou stanovena v 
článku 6a (novém).

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky usazené v třetí zemi, která 
vystupuje jako offshore finanční centrum 
nebo v níž nejsou žádné či pouze 
nominální daně a chybí účinná výměna 
informací se zahraničními daňovými 
orgány, v níž je nedostatečná 
transparentnost zákonodárných, soudních 
nebo administrativních ustanovení či 
chybí povinností zajistit významné místní 
zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekty usazené v třetích zemích, 
v nichž jsou podmínky pro účast právních 
subjektů z členských států na výzkumných 
a inovačních programech třetí země 
považovány za poškozující zájmy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný pracovní program nebo 
pracovní plán může vyloučit subjekty, 
které nemohou poskytnout uspokojivé 

3. Příslušný pracovní program nebo 
pracovní plán může vyloučit subjekty, 
které nemohou poskytnout uspokojivé 
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záruky zabezpečení, i pokud jde 
o bezpečnostní prověrku personálu, pokud 
je to odůvodněno z bezpečnostních 
důvodů.

záruky zabezpečení nebo ochrany 
duševního vlastnictví, i pokud jde 
o bezpečnostní prověrku personálu, pokud 
je to odůvodněno z bezpečnostních 
důvodů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropské seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) nebo jiný právní orgán 
zřízený podle zákonů jedné ze 
zúčastněných zemí se mohou zúčastnit 
akce, pokud jsou tvořeny orgány veřejné 
moci a subjekty alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí, a pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto nařízení, 
jakož i veškeré podmínky stanovené 
v příslušném pracovním programu nebo 
pracovním plánu.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 7 nařízení (ES) č. 1082/2006, může ESÚS provádět další zvláštní činnosti 
územní spolupráce mezi svými členy při sledování cílů uvedených v čl. 1 odst. 2, ať již 
s finančním příspěvkem Společenství, nebo bez něho. Podle návrhu Komise, jímž se mění 
nařízení (ES) č. 1082/2006, „může ESÚS provádět zvláštní činnosti územní spolupráce mezi 
svými členy při sledování cílů uvedených v čl. 1 odst. 2, ať již s finančním příspěvkem Unie, 
nebo bez něho“.

Pozměňovací návrh 252
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Účast právních subjektů usazených 
v třetích zemích na rámcovém programu 
Horizont 2020 nebo na některých jeho 
částech podléhá zásadě reciprocity, 
v souladu s níž se mohou právní subjekty 
usazené v EU účastnit programů výzkumu 
a inovací, které zahájily tyto země.

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Omezený přístup k programu Horizont 

2020 pro určité právní subjekty v třetích 
zemích a určitých přidržených zemích

Účast a spolupráce s právními subjekty 
v třetích zemích nebo přidružených 
zemích zapojených do vojenských či 
územních konfliktů, nebo pokud existují  
dostatečně odůvodněná podezření 
z porušování lidských práv či porušování 
mezinárodního humanitárního práva, by 
měla být omezena. Účast takových 
subjektů nebo přidružených zemí je 
povolena pouze v případě, že jsou splněna 
tato kritéria:
a) před přijetím finančních prostředků 
a zahájením nepřímých akcí předloží 
subjekt z třetí země a přidružená země 
zprávu, v níž budou uvedeny podrobnosti 
o tom, jakým způsobem finanční 
prostředky a další podpůrná opatření 
v rámci programu Horizont 2020 
nepřispívají k činnostem uvedeným 
v předchozím odstavci a jakým způsobem 
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jsou odděleny od těchto činností. Komise 
poskytne pokyny ohledně obsahu 
a metodiky vypracování této zprávy;
b) financování nelze poskytnout 
a nepřímé akce nemohou být zahájeny 
dříve, než Komise schválí správu a její 
závěry. Je-li to považováno za nezbytné, 
může Komise provést vlastní šetření nebo 
požádat o audit třetí stranu;
c) po ukončení nepřímé akce, nebo každé 
pololetí v případě přidružených zemí by 
Komise měla předložit audit, který 
posoudí, zda jsou financování a podpůrná 
opatření řádně řízena;
d) publikace vyplývající z ustanovení 
tohoto článku by měly být veřejně 
přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) akce se musí účastnit alespoň tři právní 
subjekty;

a) akce se musí účastnit alespoň dva právní 
subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) každý ze tří subjektů musí být usazen b) každý z těchto dvou subjektů musí být 
usazen v členském státě nebo přidružené 
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v členském státě nebo přidružené zemi; zemi;

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) žádné dva ze tří subjektů nesmí být 
usazené ve stejném členském státě nebo 
přidružené zemi;

c) subjekty nesmí být usazené ve stejném 
členském státě nebo přidružené zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všechny tři právní subjekty jsou 
vzájemně nezávislé ve smyslu článku 7.

d) subjekty jsou vzájemně nezávislé ve 
smyslu článku 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
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nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu, například jsou-li zeměpisné
a kulturní aspekty výzkumu prováděného 
v oblasti společenských věd 
a humanitních oborů obzvláště důležité 
v daném členském státě nebo přidružené 
zemi, ale ne v jiných, minimální 
podmínkou účast jednoho právního 
subjektu usazeného v členském státě nebo 
přidružené zemi.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je informovat Komisi nebo příslušný financující orgán, 
aby bylo při vypracovávání daných programů či pracovních plánů zajištěno zohlednění 
zeměpisných a kulturních prvků. Zapojení právního subjektu lze požadovat jako minimální 
podmínku.

Pozměňovací návrh 259
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
v oblasti primární zemědělské produkce,
akcí na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se regiony liší z hlediska typů půdy, klimatu a zemědělské infrastruktury, 
může se stát, že by mnoho zemědělských projektů bylo relevantních pouze tehdy, pokud by 
byly přizpůsobeny regionální úrovni. Například, objeví-li se v nějaké oblasti škůdce, bude 
třeba pro tuto oblast vypracovat opatření pro boj proti tomuto škůdci. Skutečnost, že škůdce 
byl zastaven, by však měla přeshraniční význam, protože i malé projekty výzkumu a inovací 
mohou bránit šíření škůdce po celém kontinentu. Proto je nezbytné, aby mělo zemědělské 
odvětví nárok na tuto výjimku.

Pozměňovací návrh 260
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
v oblasti primární zemědělské produkce,
akcí na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
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na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

v oblasti zemědělské produkce a rozvoje 
venkova, akcí na spolufinancování 
programů a v odůvodněných případech 
stanovených v pracovním programu nebo 
pracovním plánu minimální podmínkou 
účast jednoho právního subjektu usazeného 
v členském státě nebo přidružené zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
v oblasti primární zemědělské produkce,
akcí na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
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na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

v oblasti primární zemědělské produkce,
akcí na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
v oblasti primární zemědělské produkce,
akcí na spolufinancování programů 
a v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 1 může ESÚS, 
ve smyslu článku 6, požádat o operaci 
jako jediný příjemce.
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Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, který předložila Komise, stanoví, že 
„ESÚS nebo jiný právní subjekt zřízený podle zákonů jedné ze zúčastněných zemí může 
požádat o operaci jako jediný příjemce za předpokladu, že je v případě přeshraniční 
a nadnárodní spolupráce tvořen orgány veřejné moci a subjekty alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí a v případě meziregionální spolupráce alespoň ze tří zúčastněných zemí“.

Pozměňovací návrh 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
projektu koordinovaného Evropským 
seskupením pro územní spolupráci 
minimální podmínkou účast dvou 
právních subjektů usazených ve dvou 
různých členských státech nebo 
přidružených zemích.

Or. en

Odůvodnění

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Pozměňovací návrh 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pracovní programy nebo pracovní plány 
mohou stanovit další podmínky podle 
požadavků konkrétní politiky nebo podle 
povahy a cílů dané akce, mimo jiné včetně 
podmínek týkajících se počtu účastníků, 
druhu účastníků a místa usazení.

5. Je-li to nezbytné a plně odůvodněné, 
mohou pracovní programy nebo pracovní 
plány stanovit další podmínky podle 
požadavků konkrétní politiky nebo podle 
povahy a cílů dané akce, mimo jiné včetně 
podmínek týkajících se počtu účastníků, 
druhu účastníků a místa usazení.

Or. en

Odůvodnění

Program Horizont 2020 by měl uplatňovat obecná pravidla zavedená pravidly pro účast.  
Jakékoli další podmínky a pravidla by měly být výjimkou a měly by se uplatňovat v plně 
odůvodněných a zcela nezbytných případech.

Pozměňovací návrh 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do podmínek pro účast se zavádí 
flexibilita s cílem:

 podpořit činnosti poskytující příležitosti 
v odvětvích s krátkými cykly výzkumu 
a inovací;

 napomoci účasti malých a středních 
podniků a

 zjednodušit postupy pro činnosti, které 
přímo staví na výsledcích financovaného 
výzkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Komise nebo příslušný financující orgán 
považují účast za nezbytnou pro provedení 
akce;

a) Komise nebo příslušný financující 
orgán, po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Radou, považují účast za 
nezbytnou pro provedení akce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) takové financování je stanoveno ve 
dvoustranné vědeckotechnické dohodě 
nebo v jiném ujednání mezi Unií 
a mezinárodní organizací nebo v případě 
subjektů usazených v třetích zemích mezi 
Unií a zemí, ve které je právní subjekt 
usazen.

b) takové financování je stanoveno ve 
dvoustranné vědeckotechnické dohodě 
nebo v jiném ujednání mezi Unií 
a mezinárodní organizací nebo v případě 
subjektů usazených v třetích zemích mezi 
Unií a zemí, ve které je právní subjekt 
usazen. Tato dohoda by měla rovněž 
zajistit stejné zacházení se všemi 
členskými státy bez ohledu na jejich 
členství v mezinárodní organizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Splnění podmínek uvedených 
v odstavci 1 by mělo podléhat přísné 
kontrole ze strany Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny ostatní případy 
stanovené v nařízení (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení] a v nařízení (EU) 
č. XX/2012 [nařízení v přenesené 
pravomoci], výzvy k předkládání návrhů se 
nevydávají pro koordinační a podpůrné 
akce a akce na spolufinancování programů 
prováděné právními subjekty uvedenými 
v pracovních programech, pokud daná akce 
nespadá do působnosti výzvy k předkládání 
návrhů.

Aniž jsou dotčeny ostatní případy 
stanovené v nařízení (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení] a v nařízení (EU) 
č. XX/2012 [nařízení v přenesené 
pravomoci], výzvy k předkládání návrhů se 
nevydávají pro koordinační a podpůrné 
akce a akce na spolufinancování programů 
prováděné právními subjekty uvedenými 
v pracovních programech, pokud daná akce 
nespadá do působnosti výzvy k předkládání 
návrhů. Výzvy k předkládání návrhů 
mohou mít všechny formy včetně 
otevřených výzev, které jsou potřebné 
k zajištění takové úrovně flexibility, jež je 
nezbytná z důvodu rozmanitosti odvětví 
a činností výzkumu a inovací od 
dlouhodobých projektů až po krátkodobé 
činnosti poskytující příležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškeré výzvy k předkládání návrhů 
v oblasti bezpečnostního výzkumu 
podléhají posouzení ex-ante etického 
a společenského dopadu. Výzvy, které 
vyvolávají závažné obavy z etického nebo 
společenského dopadu, musí podléhat 
zesílenému dohledu a kontrole.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Počet akcí financovaných v rámci 
výzvy k předkládání návrhů by měl být 
vymezen kritériem špičkové kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Je-li to uvedeno v pracovním programu, 
může se použít zjednodušený 
dvoustupňový postup hodnocení, pokud to 
s sebou nenese prodloužení doby na 
celkové hodnocení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Právní subjekty získávající financování 
z prostředků Unie, uzavřou s Unií nebo 
příslušným financujícím orgánem grantové 
dohody. Grantová dohoda obsahuje popis 
práce, kterou mají vykonat tito účastníci 
a zúčastněné právní subjekty z dotčených 
třetích zemí.

2. Právní subjekty získávající financování 
z prostředků Unie, uzavřou s Unií nebo 
příslušným financujícím orgánem grantové 
dohody. Grantová dohoda obsahuje popis 
práce, kterou mají vykonat tito účastníci 
a zúčastněné právní subjekty z dotčených 
třetích zemí, a rámcové podmínky týkající 
se zejména přístupových práv, využívání 
a šíření.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit možnost uvést rámcové podmínky pro akce prováděné na základě 
společných výzev s třetími zeměmi, zejména pokud jde o práva duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 277
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Doba do nabídky

Prioritou je zkrácení časových lhůt pro 
rozhodování o úspěšných nabídkách. 
V závislosti na povaze každé konkrétní 
výzvy se však náležitě zohlední také tyto 
skutečnosti:  
a) jasné a transparentní mechanismy na 
vypracovávání výzev týkajících se 
konkrétních témat umožní rovné 
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podmínky a začlenění a nárůst účasti. To 
by mělo pokud možno platit pro všechny 
programy a témata;
b) budou-li plánované výzvy vhodným 
způsobem oznámeny předem, umožní to 
potenciálním účastníkům vytvořit před 
zveřejněním výzev nabídková konsorcia, 
což povede ke kvalitnějším nabídkám;
c) zachování přiměřené doby mezi 
zveřejněním výzvy a lhůtou pro 
předkládání nabídek může vést ke 
kvalitnějším nabídkám a rovnějším 
podmínkám mezi účastníky s různou 
mírou výkonnosti administrativy, 
zkušeností s účastí v programech 
financovaných Unií, rozdílnými jazyky 
a odlišnou úrovní jazykových znalosti 
angličtiny a
– lhůty pro výzvy by měly být naplánovány 
při zohlednění plného rozsahu výzev Unie 
a akademického a obchodního kalendáře 
potenciálních účastníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Součinnost s fondy soudržnosti

Za účelem zajištění součinnosti 
a účinného využívání fondů politiky 
soudržnosti určených k výzkumným 
účelům by se měla stanovit společná 
pravidla pro účast. Vytvoří se jediný 
soubor pravidel a vstupní místo pro 
všechny finanční prostředky na výzkum 
z Unie, včetně použití stejného 
identifikačního kódu účastníka (PIC) 
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a portálu účastníků pro všechny výzvy 
a projekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy obsahují ve vhodných 
případech návrh plánu využívání a šíření 
výsledků.

1. Návrhy posoudí, zda aspekty výzkumu 
a inovací, jak jsou stanoveny v článku 14a 
nařízení 2011/809 o zřízení Horizontu 
2020 – rámcového programu pro výzkum 
a inovace (2014–2020), jsou významné 
a zda je třeba je vzít v úvahu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na pozměňovací návrh č. 12 Cristiny Gutiérrez-
Cortinesové k návrhu zprávy Maríe Teresy Rierové Madurellové o rámcovém programu 
Horizont 2020, kde se navrhuje nový článek 14a o odpovědném výzkumu. 

Pozměňovací návrh 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání a šíření výsledků.

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání výsledků, pokud se 
využívání očekává nebo požaduje jako 
součást výzvy, i plán šíření výsledků, 
včetně plánu správy a sdílení údajů 
o výsledcích.
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Or. en

Pozměňovací návrh 281
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech
návrh plánu využívání a šíření výsledků.

1. Návrhy obsahují návrh plánu využívání 
a šíření výsledků. Ve vhodných případech 
pracovní program nebo pracovní plán 
výslovně uvede, že návrh plánu není 
nutný.

Or. en

Odůvodnění

Plány využívání a šíření by měly být předloženy vždy, kromě výjimečných případů.

Pozměňovací návrh 282
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání a šíření výsledků.

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání a šíření výsledků, 
včetně plánu správy a sdílení údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě potřeby, např. pokud se 
očekává vysoký objem žádostí, může 
Komise rozhodnout, že použije dvoufázový 
postup podávání žádostí za předpokladu, 
že hodnocení je provedeno důkladně 
v první fázi (cíle, vědecký přístup, 
kompetence účastníků, přidaná hodnota 
vědecké spolupráce a celkový rozpočet), 
a za předpokladu, že to není na úkor 
podstatně delší doby předcházející 
uzavření smlouvy nebo doby trvání 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Všechny návrhy na výzkum, které 
přinášejí možnost, že povedou k vyvinutí 
nové lékařské technologie (např. léky, 
vakcíny, lékařská diagnostika), obsahují 
návrh plánu, který přesně stanoví 
strategii, jež v případě, kdy by nemožnost 
přístupu k takové technologii znamenala 
ohrožení veřejného zdraví, zajistí okamžitý 
a co nejširší přístup k dané technologii.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k lékům, vakcínám a jiným lékařským technologiím je zásadním prvkem fungování 
zdravotnických systémů a zajištění přístupu ke zdravotní péči. Jak je doloženo v několika 
zprávách WHO, přemýšlení o strategiích přístupu již během procesu výzkumu a vývoje může 
později přispět k dostupnosti fungující zdravotní péče. Zdroje WHO: Zpráva komise 
o právech duševního vlastnictví, inovacích a veřejném zdraví. (2006); Výzkum a vývoj 
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uspokojuje zdravotní potřeby v rozvojových zemích: posílení globálního financování 
a koordinace (2012)

Pozměňovací návrh 285
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Návrhy posoudí, do jaké míry jsou 
aspekty odpovědného výzkumu a inovací 
stanovené v článku 14a nařízení (EU) 
č. XX/XX [Horizont 2020] významné 
a zohledněny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují, je-li to 
vhodné, údaje týkající se licencí 
a kontrolních opatření, která přijmou 
příslušné orgány členských států, jakož 
i údaje o udělených etických schváleních. 
Pokud jde o derivace lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
podléhají instituce, organizace a výzkumní 
pracovníci přísnému režimu vydávání 
licencí a kontroly v souladu s právním 
rámcem daného členského státu.

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují, je-li to 
vhodné, údaje týkající se kontrolních 
opatření, která přijmou příslušné orgány 
členských států, jakož i údaje o udělených 
etických schváleních. Pokud jde o derivace 
lidských embryonálních kmenových 
buněk, podléhají instituce, organizace 
a výzkumní pracovníci přísnému režimu 
kontroly v souladu s právním rámcem 
daného členského státu.

Or. en



AM\907542CS.doc 101/156 PE492.762v01-00

CS

Pozměňovací návrh 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují, je-li to 
vhodné, údaje týkající se licencí 
a kontrolních opatření, která přijmou 
příslušné orgány členských států, jakož 
i údaje o udělených etických schváleních. 
Pokud jde o derivace lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
podléhají instituce, organizace a výzkumní 
pracovníci přísnému režimu vydávání 
licencí a kontroly v souladu s právním 
rámcem daného členského státu.

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují údaje týkající 
se licencí a kontrolních opatření, která 
přijmou příslušné orgány členských států, 
jakož i údaje o udělených etických 
schváleních, je-li to vhodné. Pokud jde 
o derivace lidských embryonálních 
kmenových buněk, podléhají instituce, 
organizace a výzkumní pracovníci 
přísnému režimu vydávání licencí 
a kontroly v souladu s právním rámcem 
daného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují, je-li to 
vhodné, údaje týkající se licencí 
a kontrolních opatření, která přijmou 
příslušné orgány členských států, jakož 
i údaje o udělených etických schváleních. 
Pokud jde o derivace lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
podléhají instituce, organizace a výzkumní 
pracovníci přísnému režimu vydávání 
licencí a kontroly v souladu s právním 

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních
kmenových buněk obsahují údaje týkající 
se licencí a kontrolních opatření, která 
přijmou příslušné orgány členských států, 
jakož i údaje o udělených etických 
schváleních. Pokud jde o derivace lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
podléhají instituce, organizace a výzkumní 
pracovníci přísnému režimu vydávání 
licencí a kontroly v souladu s právním 
rámcem daného členského státu.
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rámcem daného členského státu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z postupu hodnocení, výběru 
a udělování lze kdykoli vyloučit návrh, 
který je v rozporu s etickými zásadami 
nebo s použitelnými právními předpisy 
nebo který nevyhovuje podmínkám 
stanoveným v rozhodnutí č. XX/XX/EU 
[zvláštní program], v pracovním programu 
či pracovním plánu nebo ve výzvě 
k předkládání návrhů.

3. Z postupu hodnocení, výběru 
a udělování lze kdykoli vyloučit návrh, 
který je v rozporu s etickými zásadami, 
základními právy nebo s použitelnými 
právními předpisy nebo který nevyhovuje 
podmínkám stanoveným v rozhodnutí 
č. XX/XX/EU [zvláštní program], 
v pracovním programu či pracovním plánu 
nebo ve výzvě k předkládání návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny návrhy na výzkum, které 
přinášejí možnost, že povedou k vyvinutí 
nové lékařské technologie (např. léky, 
vakcíny, lékařská diagnostika) obsahuje 
návrh plánu, který přesně stanoví 
strategii, jež v případě, kdy by nemožnost 
přístupu k takové technologii znamenala 
ohrožení veřejného zdraví, zajistí okamžitý 
a co nejširší přístup k dané technologii.

Or. en
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Odůvodnění

Přístup k lékům, vakcínám a jiným lékařským technologiím je zásadním prvkem fungování 
zdravotnických systémů a zaručuje přístup občanů ke zdravotní péči, jak je důkladně doloženo 
v několika zprávách Světové zdravotnické organizace (WHO). Zvažování strategií přístupu již 
během procesu výzkumu a vývoje může později přispět k dostupnosti fungující zdravotní péče. 
Existuje mnoho různých nástrojů ke splnění tohoto požadavku (např. ustanovení o nakládání 
s duševním vlastnictvím, programy přístupu).

Pozměňovací návrh 291
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny návrhy na výzkum, které
přinášejí možnost, že povedou k vyvinutí 
nové lékařské technologie (např. léky, 
vakcíny, lékařská diagnostika) obsahuje 
návrh plánu, který přesně stanoví 
strategii, jež v případě, kdy by nemožnost 
přístupu k takové technologii znamenala 
ohrožení veřejného zdraví, zajistí okamžitý 
a co nejširší přístup k dané technologii.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny návrhy na výzkum, které 
přinášejí možnost, že povedou k vyvinutí 
nové lékařské technologie (např. léky, 
vakcíny, lékařská diagnostika) obsahuje 
návrh plánu, který přesně stanoví 
strategii, jež v případě, kdy by nemožnost 
přístupu k takové technologii znamenala 
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ohrožení veřejného zdraví, zajistí okamžitý 
a co nejširší přístup k dané technologii.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k lékům, vakcínám a jiným lékařským technologiím je zásadním prvkem fungování 
zdravotnických systémů a zajištění přístupu občanů ke zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 293
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě potřeby by návrhy měly 
vysvětlit, jak a do jaké míry je pro 
zamýšlený projekt důležité pohlaví 
a genderová analýza, a použít vhodné 
metody, které byly vyvinuty špičkovým 
výzkumem v této oblasti.

Or. en

Odůvodnění

V určitých oblastech by měly návrhy uvést, jak důležité je genderové hledisko.

Pozměňovací návrh 294
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Etický přezkum Etický a genderový přezkum

Or. en
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Odůvodnění

V některých případech by měly návrhy podléhat genderovému přezkumu. 

Pozměňovací návrh 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí systematicky etický 
přezkum návrhů, které vzbuzují etické 
otázky. Tento přezkum ověří dodržování 
etických zásad a předpisů a v případě 
výzkumu prováděného mimo Unii, že 
stejný výzkum by byl povolen ve členském 
státě.

V případě výzkumu prováděného mimo 
Unii Komise případně ověří dodržování 
etických zásad a zajistí, aby byl stejný 
výzkum povolen ve členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí systematicky etický 
přezkum návrhů, které vzbuzují etické 
otázky. Tento přezkum ověří dodržování 
etických zásad a předpisů a v případě 
výzkumu prováděného mimo Unii, že 
stejný výzkum by byl povolen ve členském 
státě.

Komise provádí systematicky etický 
přezkum návrhů, které vzbuzují etické 
otázky. Tento přezkum ověří dodržování 
etických zásad a předpisů a v případě 
výzkumu prováděného mimo Unii, že by
stejný výzkum byl povolen ve členském 
státě. V případě potřeby by Komise měla 
rovněž systematicky provádět genderové 
přezkumy návrhů za pomoci šablony 
s kontrolním seznamem, zejména 
v případě projektů, které se zabývají lidmi, 
ať už jako subjekty nebo uživateli. 

Or. en
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Odůvodnění

V některých případech by měly návrhy podléhat genderovému přezkumu. 

Pozměňovací návrh 297
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí systematicky etický 
přezkum návrhů, které vzbuzují etické 
otázky. Tento přezkum ověří dodržování 
etických zásad a předpisů a v případě 
výzkumu prováděného mimo Unii, že
stejný výzkum by byl povolen ve členském 
státě.

Komise provádí systematicky etický 
přezkum návrhů, které vzbuzují etické 
otázky. Tento přezkum ověří dodržování 
etických zásad a předpisů EU a v případě 
výzkumu prováděného mimo Unii ověří, 
zda by byl  stejný výzkum povolen ve 
členském státě.

Or. es

Odůvodnění

Účelem je zajistit, aby etické přezkumy byly prováděny v souladu s právními předpisy a 
zásadami EU. 

Pozměňovací návrh 298
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškeré výzvy k předkládání návrhů 
v oblasti bezpečnostního výzkumu jsou 
předmětem posouzení ex-ante etického 
dopadu. Tento přezkum musí přesáhnout 
úzké hranice soukromí a ochrany údajů 
a vzít v úvahu širší společenské dopady 
základní agendy výzkumu a vývoje 
v oblasti bezpečnosti. Výzvy, které 
vyvolávají závažné obavy z etického nebo 
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společenského dopadu, musí podléhat 
zesílenému dohledu a kontrole. Zejména 
každý projekt v rámci této výzvy bude 
podléhat etickému přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí, aby proces etického 
přezkumu byl pro projektové pracovníky 
a účastníky co nejtransparentnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise se pokusí zajistit, aby etické 
přezkumy neměly pokud možno za 
následek zbytečné pozdržení při zahájení, 
probíhání nebo dokončení projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Genderový přezkum

Komise provádí systematicky genderový 
přezkum návrhů za pomoci šablony 
s kontrolním seznamem.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dopad musí být posuzován s ohledem 
na plné odhadované finanční náklady 
projektu, které určí poměr nákladů 
a dopadu jako kritérií pro udělení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Horizont 2020 je programem pro rozdělování veřejných financí, při 
hodnocení a výběru návrhu na financování by se mělo rovněž přihlížet k poměru nákladů 
a přínosů návrhu.

Pozměňovací návrh 303
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předložené návrhy se hodnotí na základě 
těchto kritérií pro udělení:

1. Předložené návrhy se hodnotí na základě 
níže uvedených kritérií pro udělení:
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Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 4, 5, 5, 7 a 8 upřesňují kritéria, která by měla být použita k vymezení 
jednotné hodnotící stupnice určené pro hodnocení předložená hodnotícími pracovníky.

Pozměňovací návrh 304
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) excelence; a) špičková kvalita na základě hodnocení 
výzkumných zařízení v souladu s čl. 2 
odst. 1 bod 17a (novým).

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 4, 5, 5, 7 a 8 upřesňují kritéria, která by měla být použita k vymezení 
jednotné hodnotící stupnice určené pro hodnocení předložená hodnotícími pracovníky.

Pozměňovací návrh 305
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dopad; b) výsledky výzkumu členů týmu;

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 4, 5, 5, 7 a 8 upřesňují kritéria, která by měla být použita k vymezení 
jednotné hodnotící stupnice určené pro hodnocení předložená hodnotícími pracovníky.
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Pozměňovací návrh 306
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvalita a účinnost provádění. c) náklady provádění.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 4, 5, 5, 7 a 8 upřesňují kritéria, která by měla být použita k vymezení 
jednotné hodnotící stupnice určené pro hodnocení předložená hodnotícími pracovníky.

Pozměňovací návrh 307
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pravděpodobnost úspěchu.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 4, 5, 5, 7 a 8 upřesňují kritéria, která by měla být použita k vymezení 
jednotné hodnotící stupnice určené pro hodnocení předložená hodnotícími pracovníky.

Pozměňovací návrh 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) součinnost s jinými veřejnými 
finančními prostředky na vnitrostátní, 
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regionální a místní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

S cílem usnadnit skutečnou součinnost s programy financování na úrovni členských států 
a regionů v kontextu skutečné inteligentní specializace a soustředění zdrojů se považuje za 
vhodné poskytnout možnost udělit projekty také na základě potenciálu takové součinnosti.

Pozměňovací návrh 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každé kritérium uvedené v odstavci 1 
bude hodnoceno nejvíc do 5 bodů. Je 
možné udělit poloviční body. S ohledem 
na zkoumané kritérium počet bodů 
ukazuje:
a) 0 – Návrh neřeší zkoumané kritérium 
nebo nemůže být posuzován kvůli 
chybějícím či neúplným informacím.
b) 1 – Nevyhovující. Kritérium není 
řešeno přiměřeně nebo existují vážné 
vnitřní nedostatky.
c) 2 – Uspokojivý. Ačkoliv se návrh 
obecně zabývá daným kritériem, existují 
významné nedostatky.
d) 3 – Dobrý. Návrh se náležitě zabývá 
daným kritériem, ačkoliv je nutné 
zlepšení.
e) 4 – Velmi dobrý. Návrh se daným 
kritériem zabývá velmi dobře, ačkoliv je 
stále možné určité zlepšení.
f) 5 – Výborný. Návrh se úspěšně zabývá 
všemi příslušnými aspekty dotyčného 
kritéria. Případné nedostatky nejsou 
podstatné.
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Or. en

Pozměňovací návrh 310
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kritéria pro výběr a jejich váha jsou 
stanoveny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu a jejich použití je 
přizpůsobeno prioritám programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dopad musí být posuzován s ohledem 
na plné odhadované finanční náklady 
projektu, které určí poměr nákladů 
a dopadu jako kritérií pro udělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro návrhy akcí ERV v oblasti vypouští se
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hraničního výzkumu se jako jediné 
kritérium použije excelence.

Or. ro

Pozměňovací návrh 313
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro návrhy akcí ERV v oblasti 
hraničního výzkumu se jako jediné 
kritérium použije excelence.

2. Pří výběru výzkumného týmu pro 
návrhy akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu se jako jediné kritérium použije 
kritérium špičkové kvality, tj. výběr bude 
založen na hodnocení přístupu 
výzkumných pracovníků k moderním 
výzkumným zařízením v souladu s čl. 2 
odst. 1 bodem 17a /novým).

Or. pl

Odůvodnění

Kritérium špičkové kvality je nutné objasnit.

Pozměňovací návrh 314
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kritéria pro výběr a udělení by měla 
být uplatněna bez genderové 
předpojatosti. Měl by být zaveden 
pobídkový systém na podporu projektů 
obsahujících genderové hledisko 
a hledisko rovnosti žen a mužů. Komise 
stanoví postupy pro sledování provádění 
tohoto ustanovení a bude veřejně šířit své 
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závěry.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kritérium dopadu musí zahrnovat 
možný rozsah šíření a veřejné dostupnosti 
výsledků výzkumu a údajů, přičemž 
přednost dostanou projekty, které 
potenciálně znamenají rozsáhlejší šíření 
a využívání výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U návrhů v rámci priority „vedoucí 
postavení v průmyslu“ musí mít nejvyšší 
koeficient kritérium dopadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracovní program nebo pracovní plán 
stanoví další podrobnosti o používání 
kritérií pro udělování stanovených 
v odstavci 1 a upřesní koeficienty a prahy.

3. Pracovní program nebo pracovní plán 
stanoví další podrobnosti o používání 
kritérií pro udělování stanovených 
v odstavci 1 a upřesní koeficienty a prahy.
Jako jedno kritérium pracovních 
programů se dále zavede genderová 
vyváženost.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracovní program nebo pracovní plán 
stanoví další podrobnosti o používání 
kritérií pro udělování stanovených 
v odstavci 1 a upřesní koeficienty a prahy.

3. Pracovní program nebo pracovní plán 
stanoví další podrobnosti o používání 
kritérií pro udělování stanovených 
v odstavci 1 a upřesní dílčí kritéria,
koeficienty a prahy. Hodnocení zajistí 
rovnost žen a mužů a nediskriminaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise přijme a zveřejní pravidla 
upravující postup pro předkládání 
návrhů, jakož i související postupy pro 
hodnocení, výběr a udělování, a zveřejní 
pokyny pro žadatele, včetně pokynů pro 
hodnotitele. Zejména se stanoví podrobná 
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pravidla pro dvoustupňový postup 
předkládání – včetně rozsahu a povahy 
návrhu v prvním kole, jakož i úplného 
návrhu v druhém kole – a pravidla pro 
dvoustupňový postup hodnocení.

Or. de

Odůvodnění

Potřebné dokumenty by měly být již co nejúplněji definovány v pravidlech upravujících účast.

Pozměňovací návrh 320
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise vypracuje pokyny 
k výběrovému řízení, v nichž vysvětlí 
používání kritérií pro udělení a určí 
dopady specifických koeficientů a prahů 
na výběrové řízení. Tyto pokyny se 
zveřejňují současně s prvním pracovním 
programem. Obsah pokynů je pro útvary 
Komise závazný

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise vypracuje pokyny 
k výběrovému řízení, v nichž vysvětlí 
používání kritérií pro udělení a určí 
dopady specifických koeficientů a prahů 
na výběrové řízení. Tyto pokyny se
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zveřejňují současně s prvním pracovním 
programem.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě potřeby se v procesu 
hodnocení přihlédne k potenciálu návrhu 
podpořit mezinárodní spolupráci 
v klíčových tématech, jako je například 
normalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Předložení v jiném jazyce než 
v angličtině nesmí znamenat pro žadatele 
v procesu hodnocení nevýhodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Návrhy se seřadí podle výsledků 
hodnocení. Výběr je učiněn na základě 
tohoto pořadí.

4. Návrhy se seřadí podle výsledků 
hodnocení na základě navržené číselné 
hodnotící stupnice. Stejné nebo podobné 
téma (problém, který je třeba vyřešit) 
může být zadáno nezávisle dvěma různým 
výzkumným týmům s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost.

Or. pl

Odůvodnění

Konkurenceschopnost by měla být faktorem jak během procesu žádosti o grant, tak během 
provádění grantu.

Pozměňovací návrh 325
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Návrhy se seřadí podle výsledků 
hodnocení. Výběr je učiněn na základě 
tohoto pořadí.

4. Návrhy se seřadí podle výsledků 
hodnocení. Výběr je učiněn na základě 
tohoto pořadí. Pokud se má za to, že dva 
nebo více návrhů se na základě kritérií 
stanovených v odstavcích 1 a 2 rovnají, 
jako další kritérium musí Komise vzít 
v úvahu poměr kvality a ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výzvy k předkládání návrhů 
především zavedou dvoustupňový postup 
předkládání, a to v souladu 
s ustanoveními nařízení (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení] a jeho prováděcími 
pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise nebo příslušný financující orgán 
ověří předem finanční způsobilost pouze
u koordinátorů, pokud požadované 
financování z prostředků Unie na akci činí 
alespoň 500 000 EUR, ledaže na základě 
dostupných informací existují důvody 
k pochybnostem o finanční způsobilosti 
koordinátora nebo jiných účastníků.

5. Prostředky, které jsou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
Komise nebo příslušný financující orgán 
ověří předem finanční způsobilost pouze 
u koordinátorů, pokud požadované 
financování z prostředků Unie na akci činí 
alespoň 100 000 EUR, ledaže na základě 
dostupných informací existují důvody 
k pochybnostem o finanční způsobilosti 
koordinátora nebo jiných účastníků.
Komise žadatelům zajistí jednoduchý 
a pro uživatele srozumitelný elektronický 
nástroj, jímž budou kontrolovat svou 
finanční životaschopnost.

Or. en

Odůvodnění

Přednost vnitrostátního práva musí být uznána a bude důležitým krokem vpřed při 
zjednodušování postupů pro účastníky.

Pozměňovací návrh 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise nebo příslušný financující orgán 
ověří předem finanční způsobilost pouze 
u koordinátorů, pokud požadované 
financování z prostředků Unie na akci činí 
alespoň 500 000 EUR, ledaže na základě 
dostupných informací existují důvody 
k pochybnostem o finanční způsobilosti 
koordinátora nebo jiných účastníků.

5. Komise nebo příslušný financující orgán 
ověří předem finanční způsobilost pouze 
u koordinátorů či jiných účastníků, pokud 
požadované financování z prostředků Unie 
na akci činí alespoň 650 000 EUR, jako 
v sedmém rámcovém programu, ledaže na 
základě dostupných informací existují 
důvody k pochybnostem o finanční 
způsobilosti koordinátora nebo jiných 
účastníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise nebo příslušný financující orgán 
ověří předem finanční způsobilost pouze 
u koordinátorů, pokud požadované 
financování z prostředků Unie na akci činí 
alespoň 500 000 EUR, ledaže na základě 
dostupných informací existují důvody 
k pochybnostem o finanční způsobilosti 
koordinátora nebo jiných účastníků.

5. Komise nebo příslušný financující orgán 
ověří předem finanční způsobilost, pokud 
požadované financování z prostředků Unie 
na účastníka činí alespoň 500 000 EUR, 
ledaže na základě dostupných informací 
existují důvody k pochybnostem o finanční 
způsobilosti koordinátora nebo jiných 
účastníků.

Or. en

Odůvodnění

Ověření finanční schopnosti koordinátora neposkytuje žádnou informaci o finanční 
způsobilosti účastníků, kteří požadují značnou částku příspěvku. Ověření by se mělo týkat 
účastníka a ne akce koordinátora.
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Pozměňovací návrh 330
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 14. – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že potenciál koordinátora 
malých a středních podniků nesplňuje 
všechny finanční kritéria, riziko může 
pokrýt účastnický záruční fond uvedený 
v článku 32 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční způsobilost se neověřuje 
u právních subjektů, jejichž 
životaschopnost je zaručena členským 
státem nebo přidruženou zemí, a u institucí 
středního a vysokoškolského vzdělávání.

6. Finanční způsobilost se neověřuje 
u právních subjektů, jejichž 
životaschopnost je zaručena členským 
státem nebo přidruženou zemí, a u institucí 
středního a vysokoškolského vzdělávání.
Podobně se neověřuje finanční 
a koordinační způsobilost 
podkapitalizovaných dceřiných 
společností nebo začínajících podniků, 
jejichž životaschopnost je zaručena jejich 
akcionáři, pokud se tato záruka 
každoročně obnovuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční způsobilost se neověřuje 
u právních subjektů, jejichž 
životaschopnost je zaručena členským 
státem nebo přidruženou zemí, a u institucí 
středního a vysokoškolského vzdělávání.

6. Finanční způsobilost se neověřuje 
u právních subjektů, jejichž 
životaschopnost je zaručena členským 
státem nebo přidruženou zemí, a u institucí 
středního a vysokoškolského vzdělávání. 
Podobně se neověřuje finanční 
a koordinační způsobilost 
podkapitalizovaných dceřiných 
společností nebo začínajících podniků, 
jejichž životaschopnost je zaručena jejich 
akcionáři, pokud se tato záruka 
každoročně obnovuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Ve fázi finančního ověřování by malé 
a střední podniky v některých odvětvích 
zaměřených spíše na výzkum než na 
vytváření zisku nemusely předložit důkaz 
o provozním obratu v minulých letech, 
aby byly způsobilé obdržet finanční 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé malé a střední podniky, zejména v odvětví biotechnologií, se zaměřují spíše na výzkum 
a vývoj než na vytváření zisku.

Pozměňovací návrh 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Výzvy k předkládání návrhů obsahují 
v zásadě dvoustupňový postup 
předkládání, a to v souladu 
s ustanoveními nařízení (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení] a jeho prováděcími 
pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Finanční způsobilost může být 
zaručena jakýmkoli jiným právním 
subjektem, jehož finanční způsobilost je 
ověřena v souladu s čl. 14 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí přezkumné řízení hodnocení pro 
žadatele, kteří se domnívají, že hodnocení 
jejich návrhu nebylo provedeno v souladu 
s postupy stanovenými v těchto pravidlech, 
příslušném pracovním programu nebo 

1. Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí zcela transparentní přezkumné 
řízení hodnocení pro žadatele, kteří se 
domnívají, že hodnocení jejich návrhu 
nebylo provedeno v souladu s postupy 
stanovenými v těchto pravidlech, 
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pracovním plánu a ve výzvě k předkládání 
návrhů.

příslušném pracovním programu nebo 
pracovním plánu a ve výzvě k předkládání 
návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
odpovídá za posouzení této žádosti. Toto 
posouzení se týká pouze procesního 
hlediska hodnocení a nikoli obsahu 
návrhu.

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
odpovídá za posouzení této žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
odpovídá za posouzení této žádosti. Toto 
posouzení se týká pouze procesního 
hlediska hodnocení a nikoli obsahu návrhu.

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
odpovídá za posouzení této žádosti. Toto 
posouzení se týká pouze procesního 
hlediska hodnocení a v souladu 
s předchozím odstavcem případně obsahu 
návrhu.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří podmínky pro posouzení obsahu předložených návrhů.
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Pozměňovací návrh 339
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě opětovného předložení 
dotačních projektů v rámci programu 
Horizont 2020 a před hodnocením 
zpřístupní Komise novému hodnotícímu 
panelu dříve předložené projektové žádosti 
a doprovodnou souhrnnou hodnotící 
zprávu (ESR). Komise s ohledem na 
vědecký a technický vývoj zajistí, aby mezi 
zjištěními ve starých a nových souhrnných 
hodnotících zprávách o projektech nebyly 
rozpory.

Or. nl

Pozměňovací návrh 340
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor pro přezkum hodnocení složený 
ze zaměstnanců Komise nebo příslušného 
financujícího orgánu vydá stanovisko 
ohledně procesních aspektů postupu 
hodnocení. Předsedá mu úředník Komise 
nebo příslušného financujícího orgánu 
z jiného odboru, než je odbor odpovědný 
za výzvy k předkládání návrhů. Výbor 
může doporučit jeden z těchto postupů:

4. Výbor pro přezkum hodnocení složený 
ze zaměstnanců Komise nebo příslušného 
financujícího orgánu vydá stanovisko 
ohledně procesních aspektů postupu 
hodnocení. Předsedá mu úředník Komise 
nebo příslušného financujícího orgánu 
z jiného odboru, než je odbor odpovědný 
za výzvy k předkládání návrhů; výbor zvolí
nezávislého odborníka z databáze uvedené 
v článku 37 tohoto nařízení; odborník 
vydá stanovisko, zda se má posuzovat 
opodstatněnost předloženého návrhu, 
konečné rozhodnutí však přijímá předseda 
výboru. Výbor může doporučit jeden 
z těchto postupů:
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Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí systém přizvání nezávislého odborníka zvenčí, aby zjistil, 
zda se má posuzovat opodstatněnost návrhu, i když konečné slovo bude mít předseda výboru.

Pozměňovací návrh 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor pro přezkum hodnocení složený 
ze zaměstnanců Komise nebo příslušného 
financujícího orgánu vydá stanovisko 
ohledně procesních aspektů postupu 
hodnocení. Předsedá mu úředník Komise 
nebo příslušného financujícího orgánu 
z jiného odboru, než je odbor odpovědný 
za výzvy k předkládání návrhů. Výbor 
může doporučit jeden z těchto postupů:

4. Výbor pro přezkum hodnocení složený 
ze zaměstnanců Komise nebo příslušného 
financujícího orgánu vydá transparentní 
a objektivní stanovisko ohledně procesních 
aspektů postupu hodnocení. Předsedá mu 
úředník Komise nebo příslušného 
financujícího orgánu z jiného odboru, než 
je odbor odpovědný za výzvy 
k předkládání návrhů. Výbor může 
doporučit jeden z těchto postupů:

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přehodnocení návrhu; a) přehodnocení návrhu hodnotiteli, kteří 
se nezúčastnili předchozího hodnocení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 343
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě uvedeného doporučení 
přijme Komise nebo příslušný financující 
orgán rozhodnutí a oznámí jej 
koordinátorovi návrhu.

5. Na základě uvedeného doporučení 
přijme Komise nebo příslušný financující 
orgán rozhodnutí a oznámí jej 
koordinátorovi návrhu do 30 dnů od data, 
kdy Komise nebo příslušný financující 
orgán obdrží žádost o přezkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě uvedeného doporučení 
přijme Komise nebo příslušný financující 
orgán rozhodnutí a oznámí jej 
koordinátorovi návrhu.

5. Na základě uvedeného doporučení 
přijme Komise nebo příslušný financující 
orgán rozhodnutí a oznámí jej 
koordinátorovi návrhu do 30 dnů od data 
předložení žádosti o přezkum.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem dosažení hladkého provádění programu a snížení nejistoty skutečných 
a potenciálních účastníků je velmi důležité zvládnout postup nápravy co nejúčinnějším 
a nejefektivnějším způsobem a vyhnout se zbytečným zpožděním. Navrhovaná lhůta poskytuje 
dostatek času na uzavření postupu odvolání.

Pozměňovací návrh 345
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Odvolání

Komise stanoví pro účastníky formální 
postup pro podávání stížností, který může 
zahrnovat jmenování veřejného ochránce 
práv speciálně se zabývajícího projekty 
výzkumu a inovací v rámci programu 
Horizont 2020. Komise zajistí, aby 
účastníci byli informováni o veškerých 
stížnostech  / postupech odvolání, které 
jsou jim zpřístupněny prostřednictvím 
zveřejnění podrobností postupů odvolání / 
stížností ve veškeré korespondenci 
s účastníky nebo žadateli. Postup je 
transparentní a výsledky i rozhodovací 
proces mají účastníci k dispozici.
Účastníci mají možnost podat stížnosti 
týkající se kterékoli oblasti jejich zapojení 
do programu Horizont 2020. Postup pro 
podávání stížností není omezen na 
procesní aspekty hodnocení návrhů.
Komise na stížnosti odpoví předběžným 
rozhodnutím do 30 dnů od jejich obdržení.
V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 
21. května 2008 o některých aspektech 
mediace v občanských a obchodních 
věcech a usnesením Evropského 
parlamentu ze dne 13. září 2011 
o provádění směrnice o mediaci ve 
členských státech, jejím dopadu a využití 
ze strany soudů1, pokud stížnost nelze 
uspokojivě vyřešit prostřednictvím 
vnitřního formálního postupu Komise pro 
vyřizování stížností (veřejný ochránce 
práv nebo rovnocenný orgán), Evropská 
komise a účastníci se mohou dohodnout, 
že se pokusí řešit spor prostřednictvím 
mediace v souladu s jednacím řádem 
mediačního střediska. Komise se předem 
s účastníkem(účastníky) dohodne na 
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mediačním středisku nebo na seznamu 
mediačních středisek, které akceptuje.
Komise vyčlení 0,5 % z rozpočtu 
programu Horizont 2020 na projekty, 
které jsou původně neúspěšné a které jsou 
po postupu odvolání hodnoceny kladně.
__________________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0361.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise nebo příslušný financující 
orgán vypracuje v úzké spolupráci 
s členskými státy vzorovou grantovou 
dohodu mezi Komisí nebo příslušným 
financujícím orgánem a účastníky 
v souladu s tímto nařízením a s ohledem 
na charakteristické rysy daného režimu 
financování.

Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od pravidel pro účast v 7. rámcovém programu (čl. 19 odst. 8)) Komise v tomto 
návrhu výslovně neupravila vypracování vzorových grantových dohod. Takové dohody 
poskytnou účastníkům větší právní jistotu, neboť stanoví podmínky a povinnosti, které musí 
splnit v souvislosti s projektem.

Pozměňovací návrh 347
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Nejpozději při zveřejnění výzvy 
k předkládání návrhů zpřístupní Komise 
nebo příslušný financující orgán 
grantovou dohodu pro dotyčnou akci.

Or. en

Odůvodnění

Účastníci potřebují mít jistotu o pravidlech, které se budou na akci vztahovat. Vzorové 
dohody by se proto měly využívat v co největší míře. Také podmínky grantové dohody musí být 
k dispozici včas pro výzvy.

Pozměňovací návrh 348
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nebo příslušný financující orgán 
s účastníky uzavře grantovou dohodu.

1. Komise nebo příslušný financující orgán 
s účastníky uzavře grantovou dohodu.
Komise v úzké součinnosti s členskými 
státy vypracuje vzorovou dohodu 
v souladu s tímto nařízením.

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise nebo příslušný financující 
orgán zajistí, aby doba mezi termínem pro 
předložení návrhů a podpisem grantové 
dohody nebo přijetím rozhodnutí 
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o poskytnutí grantu byla omezena na 
maximálně šest měsíců. Lhůta může být 
v odůvodněných výjimečných případech 
prodloužena. Spolu s potvrzením o přijetí 
návrhů projektů by Komise měla sdělit 
orientační harmonogram hlavních fází 
řízení až do podpisu dohody.

Or. de

Odůvodnění

V důsledku nezbytného zkrácení lhůty do udělení grantu, jehož cílem je učinit program 
přitažlivějším, bude větší časový tlak na obou stranách. Díky časovému plánu se mohou 
účastníci na příslušné fáze připravit včas. Časový plán navíc zvýší transparentnost řízení. 

Pozměňovací návrh 350
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce.

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce. Je v souladu s tímto 
nařízením a ustanoveními nařízení (EU) 
č. XX/XX [finanční nařízení] a nařízení 
(EU) č. XX/XX [nařízení v přenesené 
pravomoci]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Jean-Pierre Audy

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

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce.

2. S přihlédnutím k ustanovením tohoto 
nařízení a v souladu s nimi stanoví
grantová dohoda práva a povinnosti 
účastníků, Komise nebo příslušných 
financujících orgánů. Stanoví rovněž práva 
a povinnosti právních subjektů, které se 
staly účastníky v průběhu provádění akce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl zajistit, aby grantová dohoda byla zcela v souladu s tímto 
nařízením a aby do ní nebyly vloženy žádné nové interpretace.

Pozměňovací návrh 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce.

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků a buď Komise,
nebo příslušných financujících orgánů. 
Stanoví rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce, jakož i úlohu a úkoly 
koordinátora konsorcia.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl zajistit, aby grantová dohoda byla zcela v souladu s tímto 
nařízením a aby do ní nebyly vloženy žádné nové interpretace.

Pozměňovací návrh 353
Vicky Ford, Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce.

2. Grantová dohoda stanoví práva 
a povinnosti účastníků a buď Komise,
nebo příslušných financujících orgánů. 
Stanoví rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Grantová dohoda může s ohledem na 
přístupová práva a využívání a šíření 
výsledků stanovit další práva a povinnosti 
účastníků nad rámec těch, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

3. Na základě požadavku v pracovním 
programu může grantová dohoda 
s ohledem na přístupová práva a využívání 
a šíření výsledků stanovit další práva 
a povinnosti účastníků nad rámec těch, 
které jsou stanoveny v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Provádí-li se výzkum v oblasti 
související s ochranou veřejného zdraví, 
obsahuje grantová dohoda ustanovení, 
která podpoří dostupnost výsledků pro 
obyvatele s trvalým pobytem v Unii i pro 
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ty, kteří trvalý pobyt v Unii nemají, a to 
prostřednictvím sociálně odpovědných 
strategií udělování licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Grantová dohoda vychází v případě 
potřeby z obecných zásad stanovených 
v doporučení Komise o Evropské chartě 
pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků18.

4. Grantová dohoda obsahuje v případě 
potřeby ustanovení zajišťující dodržování 
etických zásad a zásad integrity výzkumu, 
včetně zřízení nezávislé etické komise 
a práva Komise provádět etický audit, 
jakož i zřízení nezávislé komise pro 
integritu výzkumu a práva Komise 
provádět audit integrity výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Grantová dohoda vychází v případě 
potřeby z obecných zásad stanovených 
v doporučení Komise o Evropské chartě 
pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků.

4. Grantová dohoda vychází v případě 
potřeby z obecných zásad stanovených 
v doporučení Komise o Evropské chartě 
pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků. Bude zahrnovat zejména 
činnosti na podporu vyrovnaného 
zastoupení mužů a žen ve výzkumných 
týmech a zajištění odpovídajícího 
začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do 
obsahu výzkumu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 358
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Grantová dohoda vychází v případě 
potřeby z obecných zásad stanovených 
v doporučení Komise o Evropské chartě 
pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků.

4. Grantová dohoda vychází v případě 
potřeby z obecných zásad stanovených 
v doporučení Komise o Evropské chartě 
pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků, jakož i ze zásady rovnosti žen 
a mužů stanovené v článku 15 nařízení 
(EU) č. XX/XX [Horizont 2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise nebo příslušný financující 
orgán zajistí, aby u grantových dohod, jež 
jsou výsledkem výzev podle nástroje 
určeného pro malé a střední podniky, 
doba od termínu pro předložení návrhu, 
která je stanovena u jednotlivých výzev 
k předkládání návrhů, po podpis grantové 
dohody nebo případně rozhodnutí 
o udělení grantu nepřesáhla pět měsíců.

Or. en



PE492.762v01-00 136/156 AM\907542CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Provádí-li se výzkum v oblasti 
související s ochranou veřejného zdraví, 
obsahuje grantová dohoda ustanovení, 
která podpoří dostupnost výsledků 
prostřednictvím sociálně odpovědných 
strategií udělování licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve vhodných případech obsahuje 
grantová dohoda ustanovení zajišťující 
dodržování etických zásad, včetně zřízení 
nezávislé etické komise a práva Komise 
provádět etický audit.

5. Ve vhodných případech a každopádně 
u všech projektů v oblasti bezpečnostního 
výzkumu obsahuje grantová dohoda 
ustanovení zajišťující dodržování etických 
zásad, včetně zřízení nezávislé etické 
komise a práva Komise provádět etický 
audit.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve vhodných případech obsahuje 
grantová dohoda ustanovení zajišťující 
dodržování etických zásad, včetně zřízení 
nezávislé etické komise a práva Komise 
provádět etický audit.

5. Ve vhodných případech obsahuje 
grantová dohoda ustanovení zajišťující 
dodržování etických zásad a základních 
práv, včetně zřízení nezávislé etické 
komise a práva Komise zadat provedení 
nezávislého etického auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Konkrétní granty na akce mohou být
součástí rámcového partnerství podle 
ustanovení nařízení (EU) č. XX/2012
[finanční nařízení] a nařízení (EU) 
č. [nařízení v přenesené pravomoci].

6. Ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech mohou být konkrétní granty na 
akce součástí rámcového partnerství podle 
ustanovení nařízení (EU) č. XX/XX
[finanční nařízení] a nařízení (EU) 
č. XX/XX [nařízení v přenesené
pravomoci].

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Doba do udělení grantu

Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí, aby doba od termínu pro 
předložení návrhu, která je stanovena 
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u jednotlivých výzev k předkládání 
návrhů, po podpis grantové dohody nebo 
případně rozhodnutí o udělení grantu 
obecně nepřesáhla čtyři měsíce, 
s možností prodloužit dobu po podpis 
grantové dohody maximálně na šest 
měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Bernd Lange

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Provádí-li se výzkum v oblasti související 
s ochranou veřejného zdraví, obsahuje 
grantová dohoda ustanovení, která 
podpoří přístup občanů Unie i těch, kteří 
nejsou občany Unie, k výsledkům 
výzkumu prostřednictvím sociálně 
odpovědných strategií přenosu 
technologií.

Or. de

Odůvodnění

K výsledkům výzkumu dosaženým pomocí veřejných finančních prostředků by měly mít přístup 
všichni. Pravidla, jimiž se řídí evropský výzkum, by se proto měla týkat nejen špičkové kvality 
vědy, ale také společenského užitku. Jedním z aspektů je zajistit celosvětový přístup k životně 
důležitým lékům.

Pozměňovací návrh 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise nebo příslušný financující 
orgán zajistí, aby doba od termínu pro 
předložení návrhu, která je stanovena 
u jednotlivých výzev k předkládání 
návrhů, po podpis grantové dohody nebo 
případně rozhodnutí o udělení grantu 
nepřesáhla šest měsíců. Vzhledem ke 
složité struktuře některých konsorcií by 
nejméně čtyři měsíce z této lhůty měly být 
poskytnuty účastníkům pro přijetí nabídky 
grantu. Ve výjimečných případech lze tuto 
lhůtu o jeden měsíc prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Doba do udělení grantu

1. Průměrná doba do udělení grantu je 
šest měsíců od data nabídky pro jednání. 
Kumulativní doba, kterou Komise 
potřebuje k dokončení interního postupu 
včetně přípravy všech relevantních 
informací a dokumentace, hodnocení 
a podpisu grantových dohod nepřesáhne 
60 pracovních dnů. Účastníci mají celkem 
nejméně 60 pracovních dnů pro přípravu 
všech relevantních informací 
a požadované dokumentace.
2. Odpovídá-li to povaze jakékoli 
konkrétní výzvy, měla by být věnována 
náležitá pozornost postupu hodnocení ve 
dvou etapách, aby se snížily náklady na 
přípravu návrhů, které neuspěly. 
U postupů hodnocení ve dvou etapách je 



PE492.762v01-00 140/156 AM\907542CS.doc

CS

průměrná doba do udělení grantu devět 
měsíců. V případě postupu hodnocení ve 
dvou etapách by měla existovat shoda, 
pokud jde o  formát konceptu návrhů, 
a žadatelé musí mít dostatek času na 
přípravu druhé etapy nabídek.
3. Komise usiluje o to, aby rozhodnutí 
byla přijímána nebo žádosti o informace 
byly předkládány co nejrychleji, 
v rozumné lhůtě. Komise nebude od 
účastníků vyžadovat, aby přepracovali 
nebo opětovně projednali části původní 
úspěšné nabídky, neexistuje-li pro to 
rozumný a oprávněný důvod.
4. Účastníkům je poskytnut dostatek času, 
aby připravili informace a dokumentaci 
potřebné pro projekty.
5. Při koncipování dokumentů k žádosti 
a stanovování časových lhůt musí Komise 
citlivě přistupovat ke skutečnosti, že malé 
a střední podniky a obvykle zejména 
akademičtí pracovníci na univerzitách 
mají málo konkrétních zkušeností, pokud 
mají vůbec nějaké, jež by jim pomohly 
vypracovat administrativní dokumenty. 
V žádosti, grantové dohodě nebo 
podpůrných dokumentech je třeba se 
vyvarovat opakujících se prvků. Komise 
nebude požadovat od účastníků 
informace, které jsou již k dispozici 
v rámci administrativy, pokud nebude 
nutné je aktualizovat. V tomto ohledu 
Komise uplatní zásadu „jen jednou“, 
podle níž by informace, které již byly 
jednou administrativě předloženy, neměly 
být opětovně požadovány jiným útvarem 
administrativy, tj. podniky by neměly být 
povinny poskytovat stále znovu informace, 
které orgány již obdržely jinou cestou.
6. Komise se pokud možno vynasnaží 
zabránit načasování výzev tak, aby 
potenciální účastníci museli předložit 
dokumentaci během standardní doby 
akademických prázdnin a podnikových 
dovolených.
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7. Cílem Komise je omezit dobu potřebnou 
k vypracování nezbytných dokumentů, 
jakmile byla grantová dohoda uzavřena, 
na 15 pracovních dnů.
8. Ve vhodných případech, například 
u malých a středních podniků, může být 
Komisi povoleno, aby v zájmu užitku 
zrušila pro účastníky povinnost předložit 
část či celou požadovanou dokumentaci, 
byla-li tato dokumentace již předložena 
dříve v rámci jiného postupu a za 
předpokladu, že příslušné dokumenty byly 
vydány ve stanovené přiměřené lhůtě 
a jsou dosud platné. V těchto případech by 
mohl být dotčený účastník vyzván, aby 
prohlásil na svou čest, že dokumentace 
byla již poskytnuta v rámci předchozího 
postupu (který upřesní), a aby potvrdil, že 
nedošlo ke změně situace.
9. Komise nebude moci požádat účastníky, 
aby poskytli fakta nebo údaje, které si 
může Komise snadno a zdarma prověřit 
v ověřené, elektronicky přístupné databázi 
(např. údaje o společnosti).
10. Komise nestanoví cíle na úrovni 
upisování pro jednotlivé výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Doba do udělení grantu

Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí, aby doba od termínu pro 
předložení návrhu, která je stanovena 
u jednotlivých výzev k předkládání 
návrhů, po podpis grantové dohody nebo 
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případně rozhodnutí o udělení grantu 
nepřesáhla šest měsíců. Ve výjimečných 
případech lze tuto dobu prodloužit o jeden 
další měsíc. Pro Komisi i pro účastníky by 
měly z toho plynout důsledky. Například, 
po uplynutí šesti měsíců bude Komise 
povinna sjednat grantovou dohodu 
a účastník bude moci v dobré víře zahájit 
provádění výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17b
Doba do provedení platby

1. Účastníci, kteří vykonali práci, k níž 
byli smluvně zavázáni, by měli dostat 
zaplaceno včas.
2. Komise zajistí, aby účastníci obdrželi 
peníze, které jim přísluší, do 30 dnů poté, 
co budou Komisi předloženy potřebné 
podklady. Komise uvědomí koordinátora 
projektu a účastníky o jakýchkoli 
nesrovnalostech nebo dalších 
dokumentech do 2 týdnů od předložení 
informací Komisi. Není-li takové 
vyrozumění obdrženo, Komise je povinna 
dlužné částky vyplatit.
3. Komise zavede opatření s cílem zajistit, 
aby koordinátoři projektu okamžitě, 
spravedlivě a úměrně a v souladu 
s grantovou dohodou rozdělili peněžní 
prostředky na projekt, a aby peněžní 
prostředky byly poděleny mezi partnery 
v poměru, v němž  každému z partnerů 
přísluší. Nedohodnou-li se tak všichni 
účastníci, koordinátoři projektů nezadrží 
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ani nebudou platby předběžného 
financování provádět postupně bez 
souhlasu projektového pracovníka, 
zejména v případě malých a středních 
podniků. Tato úprava by měla být jasně 
uvedena v dohodě o konsorciu a mít 
souhlas projektového pracovníka.

4. Jakmile byla platba koordinátorovi 
projektu provedena, Komise informuje 
účastníky o výši vyplacené částky a datu 
provedení platby.
5. Skutečnost, že jeden nebo více partnerů 
nedokončili práce, které byli smluvně 
zavázáni vykonat, nebo nepředložili 
koordinátorovi projektu či Komisi 
požadované informace nebo dokumentaci, 
nesmí bránit ani koordinátorovi projektu 
v předložení dokumentace Komisi jménem 
dalšího partnera či partnerů ani Komisi 
ve vydání platby druhému partnerovi či 
partnerům.
6. V případech, kdy do projektu vstupují 
nová partneři poté, co byla sjednána 
grantová dohoda, nebude částka 
finančních prostředků přidělených 
původním partnerům upravena, pokud 
s tím nebudou původní partneři souhlasit, 
nebo pokud nebude podstatně odlišný 
objem požadované práce.
7. Komise zavede hierarchický proces 
auditu, jímž se zajistí, aby auditoři 
příjemců byli na schválené úrovni 
a v souladu s požadavky na audit 
uvedenými v programu Horizont 2020. 
Tím se zamezí nutnosti 
několikanásobných auditů, což učiní 
správní postup pro účastník y přehlednější 
a jednodušší. Jakmile je audit předložen, 
Komise nebude požadovat další 
informace.
8. EU bude muset podat zprávu 
o provedení platby vypracováním statistiky 
každého půl roku, v níž budou uvedeny 
data plateb za dokončené části práce. 
Platební lhůty jsou vymezeny jako doba 
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od konečného oznámení ukončení 
projektu jak koordinátorem projektu, tak
projektovým pracovníkem (tato doba sama 
o sobě není delší než jeden měsíc od data 
ukončení projektu) do dostupnosti 
finančních prostředků zúčtovaných na 
bankovní účet účastníka. 
9. Na žádost účastníka dodržuje grantová 
dohoda akademický a obchodní kalendář. 
Například, bude se to týkat především 
projektů, u nichž je třeba přijmout 
doktorandy, kteří jsou sotva k dispozici 
uprostřed akademického kalendáře.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17c
Sdělení

1. Postup schvalování etiky je pro 
účastníky a žadatele transparentní, 
zejména pokud je tento postup příčinou 
zpoždění při zahájení projektů. Pro 
schválení etiky by nemělo být nutné 
přeformulovat informace, které již byly 
předloženy v rámci nabídky. Je-li to 
možné, použije Komise ke svému 
schválení všechny informace, které již 
byly předloženy žadatelem či žadateli 
v nabídce, a o další informace požádá 
pouze v případě, může-li prokázat, že tyto 
informace jsou naprosto nezbytné.
2. Účastníci mají možnost komunikovat 
přímo s projektovými pracovníky v 
případech, kdy mají opakovaně 
pochybnosti, pokud jde o řízení projektu 
nebo činnosti koordinátora projektu. 
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Není- li projektový pracovník přítomen, 
zajistí, aby účastníci měli kontaktní údaje 
na jeho zástupce, který by měl být schopen 
činit rozhodnutí v době nepřítomnosti 
projektového pracovníka. Účastníci musí 
mít k dispozici a znát kontaktní údaje na 
příslušné úředníky Komise.
3. Na žádost účastníků a s cílem umožnit 
jim připravit se na budoucí nabídky 
poskytne Komise žadatelům zpětnou 
vazbu ohledně neúspěšných nabídek, 
včetně uvedení silných a slabých stránek, 
jak je posoudili nezávislí odborníci, a to 
podle článku 37 nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo příslušný financující orgán 
může zavést zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Komise nebo příslušný financující orgán 
zavede zabezpečený elektronický systém 
pro výměnu informací s účastníky, který ve 
snadno přístupném formátu informuje 
žadatele o podrobnostech a časovém 
harmonogramu jejich žádosti. Tento 
systém poskytne žadatelům zpětnou vazbu, 
aby věděli, kdy pravděpodobně obdrží od 
Komise nebo příslušného financujícího 
orgánu rozhodnutí. Dokument předložený 
prostřednictvím tohoto systému, včetně 
grantových dohod, se považuje za originál 
uvedeného dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 372
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo příslušný financující orgán 
může zavést zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Komise zavede zabezpečený elektronický 
systém jako jediné vstupní místo pro 
výměnu informací s účastníky. Dokument 
předložený prostřednictvím tohoto 
systému, včetně grantových dohod, se 
považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Or. de

Odůvodnění

Jednotný bezpečný databázový systém spravovaný Komisí pro všechny účastníky projektů pro 
účely řízení projektů od fáze předložení do konečného dokončení může výrazně zvýšit 
transparentnost a zjednodušit celý průběh.

Pozměňovací návrh 373
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo příslušný financující orgán
může zavést zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Komise zavede zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 374
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo příslušný financující orgán 
může zavést zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod,
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Komise nebo příslušný financující orgán 
zavede zabezpečený elektronický systém 
pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Účastníci mohou Komisi předložit 
objasnění nebo výklad týkající se 
uplatnění pravidel, jimiž se řídí účast 
v rámcovém programu Horizont 2020. 
Pokud Komise neodpoví do dvou měsíců, 
bude se mít v takových případech za to, že 
stanovisko účastníka bylo schváleno.

Or. fr

Odůvodnění

Mnozí účastníci si stěžují, že Komisi trvá příliš dlouho, než odpoví, pokud vůbec odpoví, na 
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žádosti o objasnění nebo výklad pravidel, jimiž se řídí účast. Toto ujednání zajistí rovněž 
vyváženější vztah mezi Komisí a příjemci.

Pozměňovací návrh 376
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 
z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s tímto nařízením 
a s grantovou dohodou. Pokud některý 
účastník nesplní své povinnosti spojené 
s technickým prováděním akce, ostatní 
účastníci tyto povinnosti splní bez dalšího 
financování z prostředků Unie, ledaže je 
Komise nebo financující orgán této 
povinnosti výslovně zprostí. S výhradou 
ustanovení o fondu je finanční 
odpovědnost týkající se technického 
rozvoje činnosti akce každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. 
Finanční odpovědnost každého účastníka 
týkající se porušení důvěrných dohod 
stanovených v grantové dohodě nebo 
dohodě o konsorciu není omezena na 
vlastní závazky účastníků. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

Or. en

Odůvodnění                                                                                                                             

Odpovědnost každého účastníka akce nemůže být omezena na jeho vlastní závazky v případě 
porušení ustanovení důvěrné dohody týkající se nových nebo současných poznatků.

Pozměňovací návrh 377
Lambert van Nistelrooij
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 
z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 
z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na finanční prostředky, které 
obdržel přímo. Účastníci zajistí, aby 
Komise nebo financující orgán byly 
informovány o každé události, která by 
mohla ovlivnit provádění akce nebo zájmy 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dále přesně vymezit, co znamená pojem „vlastní závazky“. Vzhledem k tomu, že 
účastníci projektu mají společnou/nerozdílnou odpovědnost za technickou realizaci projektu, 
„vlastní závazky“ by mohly být rozšířeny také na závazky, které vzniknou z důvodu neplnění 
povinností jiného účastníka v rámci společné/nerozdílné technické odpovědnosti. Účastník by 
neměl nést finanční odpovědnost za finanční prostředky, které neobdržel přímo on sám.

Pozměňovací návrh 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 
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z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na přímo obdržené finanční 
prostředky. Účastníci zajistí, aby Komise 
nebo financující orgán byly informovány 
o každé události, která by mohla ovlivnit 
provádění akce nebo zájmy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit zásadu „vlastních závazků“. V projektech mají účastníci společnou
odpovědnost.  Je nutné zamezit tomu, aby byly „vlastní závazky“ rozšířeny na jiného 
účastníka, pokud druhý účastník neplní své závazky, jak by měl.  Účastník by nikdy neměl nést 
finanční odpovědnost za finanční prostředky, které neobdržel přímo on sám.

Pozměňovací návrh 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 
z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování 
z prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé závažné
události, která by mohla ovlivnit provádění 
akce nebo zájmy Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účastníci provedou akci a přijmou za 
tímto účelem všechna nezbytná 
a přiměřená opatření. Musí mít k dispozici 
vhodné zdroje potřebné k provedení akce, 
a to v době, kdy jsou potřebné. Je-li to 
nezbytné k provedení akce, mohou požádat 
třetí strany, včetně subdodavatelů, 
o provedení některých složek akce nebo 
mohou použít zdroje poskytnuté třetími 
stranami prostřednictvím věcných 
příspěvků za podmínek stanovených 
v grantové dohodě. Účastník má nadále 
výhradní odpovědnost za provedenou práci 
vůči Komisi nebo příslušnému 
financujícímu orgánu a vůči ostatním 
účastníkům.

3. Účastníci provedou akci a přijmou za 
tímto účelem všechna nezbytná 
a přiměřená opatření. Musí mít k dispozici 
vhodné zdroje potřebné k provedení akce, 
a to v době, kdy jsou potřebné. Je-li to 
nezbytné k provedení akce, mohou požádat 
třetí strany, včetně subdodavatelů, 
o provedení některých složek akce nebo 
mohou použít zdroje poskytnuté třetími 
stranami prostřednictvím věcných 
příspěvků za podmínek stanovených 
v grantové dohodě. Účastník má nadále 
výhradní odpovědnost za provedenou práci 
vůči Komisi nebo příslušnému 
financujícímu orgánu a vůči ostatním 
účastníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě.

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě, 
s výjimkou případů, které nelze v době 
jejího vstupu v platnost jednoznačně 
předvídat. Je nezbytný předchozí souhlas 
Komise; takový souhlas nelze bezdůvodně 
odmítnout.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutná jistá míra flexibility, protože přísné uplatňování pravidla může ohrozit výsledek 
akce.  Po dobu trvání akce a rozvoje výzkumné činnosti by mohlo dojít k tomu, že bude 
potřeba určitá míra flexibility týkající se subdodávek některých činností a že tuto skutečnost 
nebylo možné předvídat v době vstupu grantové dohody v platnost.

Pozměňovací návrh 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě.

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě, 
s výjimkou případů, které nelze v době 
jejího vstupu v platnost jednoznačně 
předvídat. Je nezbytný předchozí souhlas 
Komise; takový souhlas nelze bezdůvodně 
odmítnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené v grantové dohodě.

4. Zadávání subdodávek pro provedení 
některých složek akce je omezeno na 
případy stanovené ve vzorové grantové 
dohodě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Třetí strany jiné než subdodavatelé mohou 
provést část práce účastníka v rámci akce, 
pokud jsou třetí strana a práce, kterou má 
provést, uvedeny v grantové dohodě.

Sestavování rozpočtu pro potenciální 
(nezpřístupněný) počet třetích stran (bez 
zahrnutí subdodavatelů projektu), jež
mohou provést část výzkumné práce 
vyžaduje, aby jejich zapojení bylo uvedeno
v grantové dohodě.  

Or. pl

Odůvodnění

Koordinátor projektu nemůže předvídat veškeré požadavky na provedení, zejména pokud jde 
o služby, které nemají vědecký význam.

Pozměňovací návrh 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Účastníci dodržují vnitrostátní právní 
předpisy i etická pravidla v zemích, kde se 
akce bude provádět. Účastníci musí 
případně před zahájením akce obdržet 
souhlas příslušných celostátních nebo 
místních etických výborů.

9. Účastníci dodržují vnitrostátní právní 
předpisy i etická pravidla v Unii 
a přidružených zemích, kde se akce bude 
provádět. Účastníci musí případně před 
zahájením akce obdržet souhlas 
příslušných celostátních nebo místních 
etických výborů. Akce, které provádějí 
třetí země a financuje Komise, musí být 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Britta Thomsen
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Účastníci dodržují vnitrostátní právní 
předpisy i etická pravidla v zemích, kde se 
akce bude provádět. Účastníci musí 
případně před zahájením akce obdržet 
souhlas příslušných celostátních nebo 
místních etických výborů.

9. Účastníci dodržují vnitrostátní právní 
předpisy, etická pravidla a zásady 
výzkumné integrity v zemích, kde se akce 
bude provádět. Účastníci musí případně 
před zahájením akce obdržet souhlas 
příslušných celostátních nebo místních 
etických výborů.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové konsorcia, které se chce 
účastnit akce, jmenují ze svého středu 
jednoho koordinátora, který se uvede 
v grantové dohodě.

1. Členové konsorcia, které se chce 
účastnit akce, jmenují ze svého středu 
jednoho koordinátora, který se uvede 
v grantové dohodě.

Koordinátor je povinným styčným 
subjektem členů konsorcia, zastupuje 
konsorcium ve vztazích s Komisí 
a s příslušným financujícím orgánem 
a sleduje, zda členové konsorcia dodržují 
povinnosti, které jim ukládá grantová 
dohoda.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové konsorcia, které se chce 
účastnit akce, jmenují ze svého středu 
jednoho koordinátora, který se uvede 
v grantové dohodě.

1. Členové konsorcia, které se chce 
účastnit akce, jmenují ze svého středu 
jednoho koordinátora, který se uvede 
v grantové dohodě.

Koordinátor je hlavním styčným bodem 
členů konsorcia, zastupuje konsorcium 
v jednáních s Komisí nebo s příslušným 
financujícím orgánem a sleduje, zda 
členové konsorcia dodržují povinnosti, 
které jim ukládá grantová dohoda.

Or. ro

Pozměňovací návrh 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové konsorcia, které se účastní akce, 
uzavřou s výjimkou řádně odůvodněných 
případů uvedených v pracovním 
programu nebo pracovním plánu či výzvě 
k předkládání návrhů vnitřní dohodu 
(dohodu o založení konsorcia).

2. Členové konsorcia, které se účastní akce, 
uzavřou vnitřní dohodu, v níž stanoví 
práva a povinnosti členů konsorcia
(dohodu o založení konsorcia). Taková 
dohoda však nebrání jednotlivým členům 
konsorcia v možnosti vstoupit do přímého 
dialogu s Komisí nebo příslušným 
financujícím orgánem, zejména pokud 
mají obavy týkající se akcí koordinátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Spolu s výzvou k předkládání návrhů 
projektů zveřejní Komise pokyny týkající 
se hlavních otázek, které mohou účastníci 
řešit ve svých dohodách o konsorciu. 

Or. de

Odůvodnění

V současné době se pokyny a vzorová dohoda o založení konsorcia již často používají 
a ukazuje se přínos tohoto přístupu; měly by být proto začleněny jako norma do pravidel pro 
účast v rámci programu Horizont 2020. 

Pozměňovací návrh 391
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konsorcium může v souladu 
s příslušnými ustanoveními grantové 
dohody navrhnout přibrat nebo vyloučit 
účastníka za předpokladu, že tato změna je 
v souladu s podmínkami pro účast, 
nepříznivě neovlivní provádění akce a není 
v rozporu se zásadou rovného zacházení.

3. Konsorcium může v souladu 
s příslušnými ustanoveními grantové 
dohody a dohody o založení konsorcia
navrhnout přibrat či vyloučit účastníka 
nebo změnit koordinátora za předpokladu, 
že tato změna je v souladu s pravidly pro 
účast, nepříznivě neovlivní provádění akce 
a není v rozporu se zásadou rovného 
zacházení.

Or. en


