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Pozměňovací návrh 577
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise a případně financující orgány 
mohou jmenovat nezávislé odborníky, aby 
ohodnotili návrhy nebo poskytli 
poradenství či pomoc s:

1. Komise a případně financující orgány 
zřídí na základě žádostí členských států 
databázi ve formě seznamu nezávislých 
vědeckých odborníků zastupujících 
vědecké disciplíny zahrnuté v příslušné 
klasifikaci. Posuzovatelé jsou vybíráni z 
tohoto seznamu pro účely: 

Or. pl

Odůvodnění

Úvodní část je třeba vyjasnit. 

Pozměňovací návrh 578
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise a případně financující orgány
mohou jmenovat nezávislé odborníky, aby 
ohodnotili návrhy nebo poskytli 
poradenství či pomoc s:

1. Komise a financující orgány jmenují
nezávislé odborníky, aby ohodnotili návrhy 
nebo poskytli poradenství či pomoc s:

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Adam Gierek
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hodnocením návrhů; a) (Netýká se českého znění.)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 580
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) monitorováním provádění akcí 
prováděných podle nařízení (EU) č. 
XX/XX [program Horizont 2020], jakož i 
předchozích výzkumných a/nebo 
inovačních programů;

b) (Netýká se českého znění.)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 581
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hodnocením výzkumných a inovačních 
programů;

d) (Netýká se českého znění.)
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Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hodnocením výzkumných a inovačních 
programů;

d) hodnocením výzkumných a inovačních 
programů, prováděním srovnávacích 
studií se státy, které mj. vynikají v oblasti 
výzkumu a vývoje;  

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) koncipováním politiky Unie v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně přípravy 
budoucích programů.

e) rozvíjením politiky Unie v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně přípravy 
budoucích programů.

Or. pl

Odůvodnění

Skupina nezávislých odborníků by měla být zřízena ve spolupráci s členskými státy ve formě 
databáze se jmény rozdělené podle jednotlivých vědeckých disciplín. 

Pozměňovací návrh 584
Hermann Winkler
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí, včetně 
jazykových znalostí, vhodných ke splnění 
úkolů, kterými jsou pověřeni. To pomůže 
zajistit, aby návrhy projektů předložené v 
jiných jazycích než v angličtině mohly být 
rovněž ohodnoceny. Dovednosti, 
zkušenosti a znalosti příslušných 
odborníků odpovídají prioritám, na které 
se zaměřuje daný projekt. Musí-li 
nezávislí odborníci pracovat s utajovanými 
informacemi, vyžaduje se před jejich 
jmenováním příslušná bezpečnostní 
prověrka.

Or. de

Odůvodnění

Zejména malé a střední podniky by měly mít více než teoretickou možnost předkládat projekty 
v jiných jazycích než v angličtině. Tyto přihlášky dosud měly jen malou šanci na úspěch, a to 
pouze z jazykových důvodů. Odborníci, kteří hodnotí projekty v rámci oddílu „Vedoucí 
postavení v průmyslu“, by měli mít rovněž zkušenosti v této oblasti. To platí i pro obě 
zbývající priority.  

Pozměňovací návrh 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při jmenování nezávislých odborníků 
Komise usiluje o vyvážené složení skupin 
odborníků, a to co se týče schopností, 
zkušeností a znalostí v dané oblasti 
činnosti, a o silné zapojení odborníků z 
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průmyslového odvětví. Musí-li nezávislí 
odborníci pracovat s utajovanými 
informacemi, vyžaduje se před jejich 
jmenováním příslušná bezpečnostní 
prověrka.

Or. en

Odůvodnění

První věta se týká kritérií pro výběr jednotlivců a druhá věta zdůrazňuje význam vyváženého 
složení skupin odborníků. Pro činnosti v rámci „Vedoucího postavení v průmyslu“ 
a „Společenských výzev“ by bylo žádoucí větší zapojení posuzovatelů z průmyslového odvětví, 
jelikož v současné době je postup hodnocení velmi akademický. 

Pozměňovací návrh 586
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při jmenování nezávislých odborníků 
Komise usiluje o vyvážené složení skupin 
odborníků, a to co se týče schopností, 
zkušeností a znalostí v dané oblasti 
činnosti. Musí-li nezávislí odborníci 
pracovat s utajovanými informacemi, 
vyžaduje se před jejich jmenováním 
příslušná bezpečnostní prověrka.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při jmenování nezávislých odborníků 
Komise usiluje o vyvážené složení skupin 
odborníků, a to co se týče schopností, 
zkušeností, znalostí a genderového 
hlediska. Musí-li nezávislí odborníci 
pracovat s utajovanými informacemi, 
vyžaduje se před jejich jmenováním 
příslušná bezpečnostní prověrka.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při jmenování nezávislých odborníků 
Komise usiluje o vyvážené složení skupin 
odborníků, a to co se týče schopností, 
zkušeností a znalostí v dané oblasti 
činnosti a genderového hlediska. Musí-li 
nezávislí odborníci pracovat s utajovanými 
informacemi, vyžaduje se před jejich 
jmenováním příslušná bezpečnostní 
prověrka.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při výběru odborníků je třeba vzít v úvahu 
potřebu zajistit multidisciplinární přístup 
a reflektovat širokou škálu znalostí a 
názorů. Musí-li nezávislí odborníci 
pracovat s utajovanými informacemi, 
vyžaduje se před jejich jmenováním 
příslušná bezpečnostní prověrka.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při výběru odborníků Komise zajistí 
vyvážené složení, pokud jde o zástupce 
různých zúčastněných stran. Musí-li 
nezávislí odborníci pracovat s utajovanými 
informacemi, vyžaduje se před jejich 
jmenováním příslušná bezpečnostní 
prověrka.

Or. en

Odůvodnění

Během sedmého RP docházelo často k tomu, že v panelu odborníků byl nedostatek odborníků 
z průmyslového prostředí. Proto je třeba uznat potřebu začlenit jako posuzovatele více 
odborníků, kteří by při hodnocení návrhů týkajících se výzkumných činností podporovali 
rovněž průmyslovou konkurenceschopnost.  



PE492.788v01-00 10/121 AM\907844CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 591
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka. Při jmenování 
nezávislých odborníků je třeba zohlednit 
genderovou rovnováhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni, 
jakož i na základě genderové a 
geografické rovnováhy. Musí-li nezávislí 
odborníci pracovat s utajovanými 
informacemi, vyžaduje se před jejich 
jmenováním příslušná bezpečnostní 
prověrka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 593
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou ze 
seznamu uvedeného v odstavci 1 podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

Or. pl

Odůvodnění

Skupina nezávislých odborníků by měla být zřízena ve spolupráci s členskými státy ve formě 
databáze se jmény rozdělené podle jednotlivých vědeckých disciplín. 

Pozměňovací návrh 594
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, normalizačním organizacím či 
podnikům, s cílem vytvořit databázi 
kandidátů.

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě vědeckých disciplín obsažených v  
přihláškách určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, normalizačním organizacím či 
podnikům, s cílem vytvořit databázi 
kandidátů.

Or. pl

Odůvodnění

Skupina nezávislých odborníků by měla být zřízena ve spolupráci s členskými státy ve formě 
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databáze se jmény rozdělené podle jednotlivých vědeckých disciplín. 

Pozměňovací návrh 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, normalizačním organizacím či 
podnikům, s cílem vytvořit databázi 
kandidátů.

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním a 
regionálním výzkumným agenturám, 
výzkumným a technickým institucím, 
normalizačním organizacím či podnikovým 
organizacím nebo podnikům, s cílem 
vytvořit databázi kandidátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, normalizačním organizacím či 
podnikům, s cílem vytvořit databázi 
kandidátů.

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, univerzitám, normalizačním 
organizacím, organizacím občanské 
společnosti či podnikům, s cílem vytvořit 
databázi kandidátů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 597
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, normalizačním organizacím či 
podnikům, s cílem vytvořit databázi 
kandidátů.

Nezávislí odborníci se určí a vyberou na 
základě výzev k podávání přihlášek pro 
jednotlivce a výzev určených příslušným 
organizacím, například vnitrostátním 
výzkumným agenturám, výzkumným 
institucím, univerzitám, normalizačním 
organizacím či podnikům, s cílem vytvořit 
databázi kandidátů.

Or. es

Odůvodnění

Seznam organizací, které by měly být zapojeny do výběru odborníků, nemůže být úplný bez 
začlenění univerzit. 

Pozměňovací návrh 598
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se to považuje za vhodné a v řádně 
odůvodněných případech, může Komise 
nebo příslušný financující orgán vybrat 
jakoukoli osobu s patřičnými 
dovednostmi, která v databázi není 
uvedena.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů transparentnosti by mělo zůstat povinností, aby odborníci byli začleněni do 
společné databáze. 
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Pozměňovací návrh 599
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se to považuje za vhodné a v řádně 
odůvodněných případech, může Komise 
nebo příslušný financující orgán vybrat 
jakoukoli osobu s patřičnými dovednostmi, 
která v databázi není uvedena.

Pokud se to považuje za vhodné a v řádně 
odůvodněných případech, může Komise 
nebo příslušný financující orgán vybrat 
jakoukoli osobu s patřičnými dovednostmi, 
která v databázi není uvedena. Komise o 
těchto případech řádně informuje 
programový výbor. 

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se to považuje za vhodné a v řádně 
odůvodněných případech, může Komise 
nebo příslušný financující orgán vybrat 
jakoukoli osobu s patřičnými dovednostmi, 
která v databázi není uvedena.

V řádně odůvodněných případech a při 
náležitém zohlednění konkrétní povahy 
dané záležitosti může Komise nebo 
příslušný financující orgán vybrat 
jakéhokoli odborníka s patřičnými 
dovednostmi, který v databázi není uveden.

Or. es

Odůvodnění

Takto dojde k omezení počtu případů, kdy Komise nebo financující orgán mohou vyzvat 
odborníky, kteří nejsou v databázi.  

Pozměňovací návrh 601
Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Čl. 37. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alespoň dvě pětiny členů každého 
hodnotícího panelu projektu Horizont 
2020 – s výjimkou projektů spadajících 
pod Evropskou radu pro výzkum – jsou 
zástupci odvětví s odpovídajícími 
odbornými znalostmi. Alespoň dvě pětiny 
členů každého hodnotícího panelu 
projektu Horizont 2020 konkrétně 
zaměřeného na malé a střední podniky 
jsou zástupci malých a středních podniků 
a jednu pětinu tvoří zástupci ostatních 
odvětví, v obou případech s odpovídajícími 
odbornými znalostmi.

Or. nl

Pozměňovací návrh 602
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyváženost zájmů a vyvážené zastoupení 
žen a mužů a zajistit zeměpisnou 
rozmanitost. Komise především zajistí, aby 
žádný z konkrétních zájmů nebyl 
zastoupen více než jednou třetinou 
nevládních odborníků. Je třeba učinit 
vhodná opatření s cílem předejít tomu, 
aby skupiny odborníků podléhaly 
soukromým nebo obchodním zájmům. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 603
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyváženost zájmů i vyvážené zastoupení 
žen a mužů a zajistit zeměpisnou 
rozmanitost. Je třeba zejména učinit 
vhodná opatření s cílem předejít tomu, 
aby skupiny odborníků podléhaly 
soukromým nebo obchodním zájmům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost, rovněž s cílem 
zajistit, aby žádná konkrétní zájmová 
skupina nebyla nadměrně zastoupena, což 
by mohlo ohrozit nestrannost 
rozhodovacího procesu. 

Or. es

Odůvodnění

Účelem je zdůraznit význam dosažení rovnováhy při jmenování nezávislých odborníků, 
a zajistit tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
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Pozměňovací návrh 605
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem zajistit v 
nejvyšší možné míře vyvážené zastoupení 
žen a mužů i geografické zastoupení.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem zajistit v 
nejvyšší možné míře vyvážené zastoupení 
žen a mužů i geografické zastoupení.

Or. en

Odůvodnění

Některé anomálie v účasti MS nelze zcela vysvětlit rozdílnými úrovněmi excelence, a z toho 
vyplývá, že by v průběhu postupu hodnocení návrhů mohl rovněž nastat problém lobování.  
Ať už je tento problém reálný či nikoli, faktem zůstává, že výzkumníci jej pociťují, takže je 
třeba zajistit, aby na postup hodnocení nepadl ani stín pochybnosti. Nejvhodnějším řešením 
by bylo zajistit vhodné geografické zastoupení posuzovatelů. 

Pozměňovací návrh 607
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem zajistit v 
nejvyšší možné míře vyvážené zastoupení 
žen a mužů i geografické zastoupení.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem zajistit 
rozumné vyvážené zastoupení žen a mužů.

Or. en

Odůvodnění

Jako v sedmém rámcovém programu je vyvážené zastoupení žen a mužů mezi posuzovateli  
zásadním cílem, který odpovídá článku 15 nařízení Horizont 2020. Nicméně vyvážené 
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geografické zastoupení zásadním principem není, což musí Horizont 2020 respektovat.

Pozměňovací návrh 610
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt 
vyvážené zastoupení žen a mužů i 
členských států a zajistit zeměpisnou 
rozmanitost.

Or. ro

Pozměňovací návrh 611
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem nalézt
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Při jmenování nezávislých odborníků se 
přijmou vhodná opatření s cílem zajistit
vyvážené zastoupení žen a mužů a zajistit 
zeměpisnou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
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aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů.

aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů, počínaje 
zveřejněním úplného výčtu jeho 
profesních činností a přiznání finančních 
zájmů. Zúčastněným stranám nebo 
osobám se střetem zájmů se zakáže osobní 
účast. 

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů.

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů, včetně 
zveřejnění úplného výčtu jeho profesních 
činností a přiznání finančních zájmů, 
jako jsou patenty a podíly. Zúčastněným 
stranám nebo osobám se střetem zájmů se 
zakáže osobní účast. 

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 

3. Komise nebo příslušný financující orgán 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby zajistily, že se ve věci, v níž má podat 
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odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů.

odborný posudek, tento odborník 
nedostane do střetu zájmů; jedním 
způsobem k eliminaci tohoto rizika by 
bylo zveřejnění úplného přiznání 
profesních činností a finančních zájmů.

Or. es

Odůvodnění

V této oblasti jsou zapotřebí informace zdůvodňující rozhodnutí Komise nebo financujícího 
orgánu, aby se tak vyloučily případné střety zájmů. 

Pozměňovací návrh 615
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jmenování odborníků může mít podobu 
rámcového jmenování platného pro celou 
dobu trvání programu Horizont 2020 
s přidělením zvláštních úkolů.

4. Jmenování odborníků proběhne 
nejpozději do konce roku 2013 a může mít 
podobu rámcového jmenování platného pro 
celou dobu trvání programu Horizont 2020 
s přidělením zvláštních úkolů, které budou 
zahrnovat i předběžné hodnocení 
projektu, hodnocení jeho provádění a 
závěrečné hodnocení.

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Horizont 2020 začne 1. ledna 2014, by měla být skupina nezávislých 
odborníků odpovědných za rozhodování k tomuto datu již k dispozici. 

Pozměňovací návrh 616
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5



PE492.788v01-00 22/121 AM\907844CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména osobně jmenovaných odborníků, 
kteří byli Komisi nebo financujícímu 
orgánu nápomocni při provádění nařízení 
(EU) č. XX/XX Horizont 2020 a 
rozhodnutí č. XX/XX/EU [zvláštní 
program], se zveřejňují alespoň jednou 
ročně na internetové stránce Komise nebo 
financujícího orgánu. Jména odborníků se 
shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v 
souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

5. Jména nezávislých odborníků – společně 
s vědeckými disciplínami, které zastupují 
–kteří byli Komisi nebo financujícímu 
orgánu nápomocni při provádění nařízení 
(EU) č. XX/XX Horizont 2020 a 
rozhodnutí č. XX/XX/EU [zvláštní 
program], se zveřejňují po jejich 
jmenování v období předcházejícím 
zahájení programu Horizont 2020, a tento 
seznam je následně aktualizován alespoň 
jednou ročně na internetové stránce 
Komise nebo financujícího orgánu. Jména 
odborníků se shromažďují, zpracovávají a 
zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 
45/2001.

Or. pl

Odůvodnění

Existuje jasná souvislost mezi zřízením aktualizovaného seznamu odborníků odpovědným 
a uváženým způsobem a transparentností postupu přidělování grantů v rámci programu 
Horizont 2020. 

Pozměňovací návrh 617
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a tyto společně dosažené výsledky 
nelze rozdělit pro účely žádosti, získání či 
zachování příslušné patentové ochrany 
nebo jiných práv duševního vlastnictví,  
mohou se účastníci rozhodnout udělit 
majetková práva v souvislosti s výsledky 
jednomu z účastníků, nebo výsledky 
mohou zůstat jejich společným 
vlastnictvím. Spoluvlastníci uzavřou 
dohodu o rozdělení a podmínkách výkonu 
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tohoto společného vlastnictví v souladu se 
svými povinnostmi podle grantové dohody.

Or. de

Odůvodnění

Pravidla upravující účast by měla pokrývat případy, v nichž výsledky nelze rozdělit 
a účastníci jsou spoluvlastníky.  

Pozměňovací návrh 618
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a není-li možné tento společný 
vynález, vzor nebo práci rozdělit pro účely 
žádosti, získání nebo zachování příslušné 
patentové ochrany nebo jiných práv 
duševního vlastnictví, mohou se 
rozhodnout připsat vlastnictví v souvislosti 
s danými výsledky jednomu z účastníků, 
nebo výsledky mohou být jejich 
společným vlastnictvím. V případě 
společného vlastnictví uzavřou 
spoluvlastníci dohodu o rozdělení a 
podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

Or. en

Odůvodnění

S cílem objasnění je třeba konkretizovat, zda účastníci mají rovněž možnost připsat společné 
výsledky jednomu účastníkovi. 

Pozměňovací návrh 619
Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, nebo není-li 
možné tento společný výsledek rozdělit pro 
účely získání nebo zachování příslušné 
patentové ochrany nebo jiných práv 
duševního vlastnictví, jsou výsledky jejich 
společným vlastnictvím. Spoluvlastníci 
uzavřou dohodu o rozdělení a podmínkách 
výkonu tohoto společného vlastnictví 
v souladu se svými povinnostmi podle 
grantové dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, nebo není-li 
možné tento společný vynález, vzor nebo 
práci rozdělit pro účely žádosti, získání 
nebo zachování příslušné patentové 
ochrany nebo jiných práv duševního 
vlastnictví, jsou výsledky jejich společným 
vlastnictvím. Spoluvlastníci uzavřou 
dohodu o rozdělení a podmínkách výkonu 
tohoto společného vlastnictví v souladu se 
svými povinnostmi podle grantové dohody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 621
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a není-li možné tento společný 
vynález, vzor nebo práci rozdělit pro účely 
žádosti, získání nebo zachování příslušné 
patentové ochrany nebo jiných práv 
duševního vlastnictví, jsou výsledky jejich 
společným vlastnictvím. Spoluvlastníci 
uzavřou dohodu o rozdělení a podmínkách 
výkonu tohoto společného vlastnictví 
v souladu se svými povinnostmi podle 
grantové dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, mohou se 
rozhodnout připsat vlastnictví v souvislosti 
s danými výsledky jednomu z účastníků 
nebo výsledky mohou být jejich 
společným vlastnictvím. V případě 
společného vlastnictví uzavřou 
spoluvlastníci dohodu o rozdělení a 
podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 623
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvářejí účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
tohoto společného vlastnictví nebo
podmínkách výkonu společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

Or. de

Pozměňovací návrh 624
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvářejí účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení
tohoto společného vlastnictví nebo
podmínkách výkonu společného vlastnictví 
v souladu se svými povinnostmi podle 
grantové dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám 
nevýhradní licence k využívání výsledků
ve společném vlastnictví bez práva 
udělovat sublicence, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn bez poplatků používat výsledky
ve společném vlastnictví, a to v prvé řadě 
pro nekomerční účely, jako je interní 
výzkum a školení, aniž by bylo nutné 
předem žádat o souhlas ostatních 
spoluvlastníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám nevýhradní 
licence k využívání výsledků ve společném 
vlastnictví bez práva udělovat sublicence, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn používat výsledky ve společném
vlastnictví, jak uzná za vhodné pro interní 
výzkum a nekomerční účely na 
nevýhradním a bezplatném základě, a 
komerčně využívat a udílet třetím stranám 
nevýhradní licence k využívání výsledků 
ve společném vlastnictví bez práva 
udělovat sublicence, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám nevýhradní 
licence k využívání výsledků ve společném 
vlastnictví bez práva udělovat sublicence, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn využívat výsledky ve společném 
vlastnictví, a rovněž udílet třetím stranám 
nevýhradní licence bez práva udělovat 
sublicence, jsou-li splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám nevýhradní 
licence k využívání výsledků ve společném 
vlastnictví bez práva udělovat sublicence,
jsou-li splněny tyto podmínky:

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám nevýhradní 
licence k využívání výsledků ve společném 
vlastnictví, včetně práv, ale bez práva 
udělovat sublicence:

Or. en

Odůvodnění

Návrh pravidel upravujících společné vlastnictví, zejména standardní postup informování  
předem a kompenzace pro nevýhradní udělování licencí třetím stranám by vytvořilo závažné 
překážky pro využívání společného duševního vlastnictví. Perspektiva „společného 
vlastnictví“ by proto demotivovala spolupráci při výzkumu. Mělo by být ponecháno na 
uvážení účastníků, zda si přejí dosáhnout vhodnější dohody na základě režimu, který stimuluje 
využívání výsledků výzkumu.

Pozměňovací návrh 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám nevýhradní 
licence k využívání výsledků ve společném 
vlastnictví bez práva udělovat sublicence, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám nevýhradní 
licence k využívání výsledků ve společném 
vlastnictví, jsou-li splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ostatní spoluvlastníci jsou o tom 
předem informováni;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ostatní spoluvlastníci jsou o tom 
předem informováni;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Seán Kelly
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ostatním spoluvlastníkům je poskytnuta 
spravedlivá a přiměřená kompenzace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ostatním spoluvlastníkům je poskytnuta 
spravedlivá a přiměřená kompenzace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ostatním spoluvlastníkům je poskytnuta
spravedlivá a přiměřená kompenzace.

b) pokud je od spoluvlastníků požadována 
kompenzace za udělení nevýhradních 
licencí třetím stranám, aby využily jejich 
výsledky ve společném vlastnictví, měla by 
být tato kompenzace spravedlivá a 
přiměřená.

Or. en
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Pozměňovací návrh 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ostatním spoluvlastníkům je poskytnuta
spravedlivá a přiměřená kompenzace.

b) za spravedlivých a přiměřených 
podmínek

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž by tím byly dotčeny odstavce 1, 2 
a 3, se mohou účastníci dohodnout na 
jiných opatřeních, kterými se bude řídit 
vlastnictví výsledků. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožní partnerům jistou flexibilitu, takže se mohou dohodnout na 
konkrétních podmínkách upravujících vlastnictví výsledků. Má to význam zejména pro malé 
a střední podniky. V případě, kdy činnost vyžaduje specifické odborné znalosti nebo 
technologii, která je jedním z nejvýznamnějších aktiv určitého MSP, musí mít tento podnik 
možnost zachovat si práva pro uvedení tohoto aktiva na trh, aby si tak zachoval 
konkurenceschopnost. 

Pozměňovací návrh 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mohou-li výsledky nalézt obchodní nebo 
průmyslové využití, účastník, který je 
vlastní, prověří možnost jejich ochrany, a 
pokud je to možné a vzhledem 
k okolnostem opodstatněné, zajistí jejich 
náležitou ochranu na vhodné časové 
období a s vhodným územním rozsahem, a 
to s náležitým ohledem na své oprávněné 
zájmy a oprávněné zájmy, zejména 
obchodní, ostatních účastníků akce.

1. Mohou-li výsledky nalézt obchodní nebo 
průmyslové využití, účastník, který je 
vlastní, může prověřit možnost jejich 
ochrany, a pokud je to možné a vzhledem 
k okolnostem opodstatněné, může zajistit
jejich náležitou ochranu na rozumné
časové období a s vhodným územním 
rozsahem, a to s náležitým ohledem na 
veřejný zájem, na své oprávněné zájmy a 
oprávněné zájmy, zejména obchodní, 
ostatních účastníků akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mohou-li výsledky nalézt obchodní nebo 
průmyslové využití, účastník, který je 
vlastní, prověří možnost jejich ochrany, a 
pokud je to možné a vzhledem 
k okolnostem opodstatněné, zajistí jejich 
náležitou ochranu na vhodné časové 
období a s vhodným územním rozsahem, a 
to s náležitým ohledem na své oprávněné 
zájmy a oprávněné zájmy, zejména 
obchodní, ostatních účastníků akce.

1. Mohou-li výsledky nalézt obchodní nebo 
průmyslové využití, nebo lze-li rozumně 
očekávat, že jej naleznou, účastník, který 
je vlastní, prověří možnost jejich ochrany, 
a pokud je to možné a vzhledem 
k okolnostem opodstatněné, zajistí jejich 
náležitou ochranu na vhodné časové 
období a s vhodným územním rozsahem, a 
to s náležitým ohledem na své oprávněné 
zájmy a oprávněné zájmy, zejména 
obchodní, ostatních účastníků akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě 
nebo přidružené zemi za účelem jejich 
ochrany, musí před jakýmkoli šířením 
těchto výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky, musí před jakýmkoli 
šířením těchto výsledků informovat Komisi 
nebo financující orgán. Komise jménem 
Unie nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu,
s ohledem na veřejný zájem a s cílem 
dosáhnout maximálního rozšíření 
výsledků.  

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě nebo 
přidružené zemi za účelem jejich ochrany, 
musí před jakýmkoli šířením těchto 
výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě nebo 
přidružené zemi za účelem jejich ochrany, 
musí před jakýmkoli šířením těchto 
výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán, se svolením 
účastníka, který je vlastní, mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
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nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě nebo 
přidružené zemi za účelem jejich ochrany, 
musí před jakýmkoli šířením těchto 
výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní nebo průmyslové
využití a pokud je nezamýšlí převést 
jinému právnímu subjektu usazenému 
v členském státě nebo přidružené zemi za 
účelem jejich ochrany, musí před 
jakýmkoli šířením těchto výsledků 
informovat Komisi nebo financující orgán. 
Komise jménem Unie nebo financující 
orgán mohou převzít vlastnictví těchto 
výsledků a podniknout nezbytné kroky pro 
jejich účinnou ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
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potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě nebo 
přidružené zemi za účelem jejich ochrany, 
musí před jakýmkoli šířením těchto 
výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

potenciál pro obchodní nebo průmyslové
využití a pokud je nezamýšlí převést 
jinému právnímu subjektu usazenému 
v členském státě nebo přidružené zemi za 
účelem jejich ochrany, musí před 
jakýmkoli šířením těchto výsledků 
informovat Komisi nebo financující orgán. 
Komise jménem Unie nebo financující 
orgán mohou převzít vlastnictví těchto 
výsledků a podniknout nezbytné kroky pro 
jejich účinnou ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Tyto 
výsledky nesmějí být žádným způsobem 
šířeny, dokud Komise nebo financující 
orgán nepřijmou rozhodnutí nebo 
nerozhodnou, že převezmou vlastnictví, a 
nepodniknou nezbytné kroky pro zajištění 
ochrany. Grantová dohoda v tomto ohledu 
stanoví lhůty.

Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Tyto 
výsledky nesmějí být žádným způsobem 
šířeny, dokud Komise nebo financující 
orgán nepřijmou rozhodnutí, zda
převezmou vlastnictví nebo ne, a 
nepodniknou příslušné kroky pro zajištění 
ochrany. Grantová dohoda v tomto ohledu 
stanoví lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Tyto 
výsledky nesmějí být žádným způsobem 
šířeny, dokud Komise nebo financující 
orgán nepřijmou rozhodnutí nebo 
nerozhodnou, že převezmou vlastnictví, a 
nepodniknou nezbytné kroky pro zajištění 
ochrany. Grantová dohoda v tomto ohledu 
stanoví lhůty.

Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Tyto 
výsledky nesmějí být žádným způsobem 
šířeny, dokud Komise nebo financující 
orgán nepřijmou rozhodnutí nebo 
nerozhodnou, že převezmou vlastnictví, a 
nepodniknou nezbytné kroky pro zajištění 
ochrany. Vzorová grantová dohoda v tomto 
ohledu stanoví lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití, informuje Komisi nebo financující 
orgán, které mohou pokračovat v ochraně 
nebo ochranu prodloužit prostřednictvím 
převzetí vlastnictví těchto výsledků. 
Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. 
Grantová dohoda v tomto ohledu stanoví 
lhůty.

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití do pěti let po ukončení činnosti,
informuje Komisi nebo financující orgán, 
které mohou, se svolením účastníka, který 
je vlastní, pokračovat v ochraně nebo 
ochranu prodloužit prostřednictvím 
převzetí vlastnictví těchto výsledků. 
Komise nebo financující orgán učiní toto
rozhodnutí do 45 dní. Účastník to může 
odmítnout pouze tehdy, prokáže-li, že by 
tím byly významně poškozeny jeho 
oprávněné zájmy. Grantová dohoda 
v tomto ohledu stanoví lhůty.

Or. en
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Odůvodnění

Změny navržené koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití, informuje Komisi nebo financující 
orgán, které mohou pokračovat v ochraně 
nebo ochranu prodloužit prostřednictvím 
převzetí vlastnictví těchto výsledků. 
Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. 
Grantová dohoda v tomto ohledu stanoví 
lhůty.

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany, informuje Komisi nebo 
financující orgán, které mohou pokračovat 
v ochraně nebo ochranu prodloužit 
prostřednictvím převzetí vlastnictví těchto 
výsledků. Účastník to může odmítnout 
pouze tehdy, prokáže-li, že by tím byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy. Grantová dohoda v tomto ohledu 
stanoví lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Důvody, proč se účastník zamýšlí vzdát ochrany výsledků nebo neusilovat o prodloužení této 
ochrany, nejsou relevantní ve vztahu k tomu, zda by měla nebo neměla Komise nebo 
financující orgán rozhodnout pokračovat v ochraně nebo ochranu prodloužit.

Pozměňovací návrh 647
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
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prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití, informuje Komisi nebo financující 
orgán, které mohou pokračovat v ochraně 
nebo ochranu prodloužit prostřednictvím 
převzetí vlastnictví těchto výsledků. 
Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. 
Grantová dohoda v tomto ohledu stanoví 
lhůty.

prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití, informuje Komisi nebo financující 
orgán, které mohou pokračovat v ochraně 
nebo ochranu prodloužit prostřednictvím 
převzetí vlastnictví těchto výsledků. 
Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Vzorová
grantová dohoda v tomto ohledu stanoví 
lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vyvine co největší úsilí 
k tomu, aby výsledky, které vlastní, využil 
v dalším výzkumu nebo obchodně nebo 
aby zejména prostřednictvím převodu 
výsledků a udělování licencí na výsledky 
v souladu s článkem 41 dosáhl toho, že je 
pro tyto účely využije jiný právní subjekt.

1. Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vyvine co největší úsilí 
k tomu, aby výsledky, které vlastní, využil 
v dalším výzkumu nebo obchodně nebo 
aby zejména prostřednictvím převodu 
výsledků a udělování licencí na výsledky 
v souladu s článkem 41 dosáhl toho, že je 
pro tyto účely využije jiný právní subjekt.
To lze uskutečnit např. prostřednictvím 
aktivit jako je standardizace. 

Or. en

Odůvodnění

Standardizace hraje významnou úlohu při šíření výsledků výzkumu, a proto je třeba 
ji výslovně zmínit. 

Pozměňovací návrh 649
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vyvine co největší úsilí 
k tomu, aby výsledky, které vlastní, využil 
v dalším výzkumu nebo obchodně nebo 
aby zejména prostřednictvím převodu 
výsledků a udělování licencí na výsledky 
v souladu s článkem 41 dosáhl toho, že je 
pro tyto účely využije jiný právní subjekt.

1. Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vyvine co největší úsilí 
k tomu, aby výsledky, které vlastní, využil, 
nebo aby zejména prostřednictvím převodu 
výsledků a udělování licencí na výsledky 
v souladu s článkem 41 dosáhl toho, že je 
pro tyto účely využije jiný právní subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Srov. vložení výstižnější definice výrazu „využití“ v článku 2 pro všechna pravidla účasti. 

Pozměňovací návrh 650
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vyvine co největší úsilí 
k tomu, aby výsledky, které vlastní, využil 
v dalším výzkumu nebo obchodně nebo 
aby zejména prostřednictvím převodu 
výsledků a udělování licencí na výsledky 
v souladu s článkem 41 dosáhl toho, že je 
pro tyto účely využije jiný právní subjekt.

1. Každý účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, vyvine co největší úsilí 
k tomu, aby výsledky, které vlastní, využil 
v dalším výzkumu, vývoji, inovacím nebo 
obchodně nebo aby zejména 
prostřednictvím převodu výsledků a 
udělování licencí na výsledky v souladu 
s článkem 41 dosáhl toho, že je pro tyto 
účely využije jiný právní subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Marisa Matias
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se využití. 
Všechny tyto další povinnosti musí být 
uvedeny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu.

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se využití. 
Všechny tyto další povinnosti musí být 
uvedeny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu. Je-li pracovní program 
zaměřen na řešení velkých společenských 
výzev (zdraví, klima, biologická 
rozmanitost), využití, přenos a udělování 
licencí na výsledky probíhá v souladu se 
zásadami udělování licencí partnerství 
Global Access, aby se zajistil maximální 
příjem inovativních řešení v nejlepším 
veřejném zájmu a aby se posílila 
dostupnost výsledků výzkumu pro 
zainteresované strany. 

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou případných omezení daných 
ochranou duševního vlastnictví, 
bezpečnostními pravidly nebo 
oprávněnými obchodními zájmy každý 
účastník co nejdříve vhodnými prostředky 
šíří výsledky, které vlastní. Grantová 
dohoda může v tomto ohledu stanovit 
lhůty.

2. S výhradou případných omezení daných 
ochranou duševního vlastnictví, 
bezpečnostními pravidly nebo 
oprávněnými obchodními zájmy každý 
účastník co nejdříve vhodnými prostředky 
šíří výsledky, které vlastní. Grantová 
dohoda může v tomto ohledu stanovit 
lhůty. V oblasti velkých společenských 
výzev (zdraví, klima, biologická 
rozmanitost) standardně probíhá 
udělování licencí na výsledky třetím 
stranám za nevýhradních podmínek, aby 
byla možná okamžitá hospodářská soutěž, 
a tak se posílila globální dostupnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 653
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se šíření výsledků.

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se šíření výsledků.
Všechny tyto další povinnosti musí být 
uvedeny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se 
týče šíření ostatních výsledků, včetně 
údajů z výzkumu, mohou být v grantové 
dohodě stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, je 
podporován otevřený přístup.

Or. en

Odůvodnění

Jako obecné pravidlo by měl být poskytnut otevřený přístup k výzkumným publikacím 
prostřednictvím financování nákladů na bezplatný otevřený online přístup k těmto publikacím.  
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Otevřený přístup se však omezí pouze na výzkumné publikace. Co se týče přístupu 
a otevřeného přístupu k výsledkům, viz pozměňovací návrh 85 v návrhu zprávy, který předložil 
zpravodaj.

Pozměňovací návrh 655
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Toto 
opatření by mělo být automatické s cílem 
zajistit co nejdříve bezplatný přístup 
veřejnosti online k publikacím v 
souvislosti s výzkumem financovaným 
EU, nebo v každém případě do šesti 
měsíců od jejich zveřejnění ve vědecké 
publikaci. Všechny náklady vzniklé při 
poskytování tohoto přístupu jsou 
financovány z prostředků EU. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech, např. v případech, 
kdy existují prvořadé důvody veřejného 
zájmu, se zajistí, aby výsledky výzkumu v 
oblasti veřejného zdraví byly volně 
dostupné.

Or. es

Odůvodnění

Otevřený online přístup pro veřejnost je co nejdříve automaticky poskytován pro výzkumné 
publikace EU, nebo v každém případě do šesti měsíců od jejich zveřejnění ve vědecké 
publikaci.
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Pozměňovací návrh 656
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se jako běžná politika otevřený 
přístup, kromě případů, kdy existuje 
dostatečné zdůvodnění a je stanoveno 
jinak v podmínkách stanovených 
v grantové dohodě. Standardním 
postupem je bezplatný veřejný přístup 
online pro občany a společnosti Unie k 
publikacím v souvislosti s výzkumem
financovaným Unií, a to do šesti měsíců 
od zveřejnění ve vědecké publikaci s 
předcházející odbornou recenzí. Jakékoli 
poplatky za otevřený přístup mohou být 
případně pokryty z příslušných finančních 
zdrojů Unie. Měla by být posílena úloha a 
fungování digitálních infrastruktur a 
archivů, jejichž účelem je zviditelnit a 
rozšiřovat výzkumné výsledky v rámci 
programu Horizont 2020. Co se týče šíření 
ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3



PE492.788v01-00 44/121 AM\907844CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se jako standardní postup 
otevřený přístup s cílem zajistit bezplatný 
veřejný přístup online k publikacím v 
souvislosti s výzkumem financovaným 
Unií co nejdříve, a v každém případě do 
šesti měsíců od zveřejnění ve vědecké 
publikaci s předcházející odbornou 
recenzí a za podmínek stanovených 
v grantové dohodě. Co se týče šíření 
ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, stanoví se v grantové dohodě 
podmínky, za kterých je poskytnut 
otevřený přístup k takovým výsledkům, a 
to zejména v případě hraničního výzkumu 
ERV či v jiných oblastech veřejného 
zájmu, jako je veřejné zdraví, životní 
prostředí nebo jiný významný společenský 
zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím vědeckých publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, vzorová grantová dohoda.
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Or. en

Pozměňovací návrh 659
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se jako standardní postup 
otevřený přístup s cílem zajistit bezplatný 
veřejný přístup online k publikacím v 
souvislosti s výzkumem financovaným 
Unií nejpozději do šesti měsíců od 
zveřejnění ve vědecké publikaci s 
předcházející odbornou recenzí a za 
podmínek stanovených v grantové dohodě. 
Co se týče šíření ostatních výsledků, včetně 
údajů z výzkumu, mohou být v grantové 
dohodě stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený digitální přístup 
k takovým výsledkům, a to zejména 
v případě hraničního výzkumu ERV či 
v jiných vhodných oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
v nichž jsou popsány, interpretovány nebo 
analyzovány údaje, znalosti či informace, 
které vznikly jako přímý výsledek 
financování programu Horizont 2020, lze
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stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

poskytnout udržitelný otevřený přístup za 
podmínek stanovených v grantové dohodě. 
Co se týče šíření ostatních výsledků, včetně 
údajů z výzkumu, mohou být v grantové 
dohodě stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut udržitelný otevřený přístup 
k takovým výsledkům, a to zejména 
v případě hraničního výzkumu ERV či 
v jiných vhodných oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 
vhodných oblastech.

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se týče 
šíření ostatních výsledků, včetně údajů 
z výzkumu, mohou být v grantové dohodě 
stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům. Otevřený přístup k výsledkům 
výzkumu je omezen s cílem zajistit 
dodržování práv duševního vlastnictví,
zejména s ohledem na třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 40. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy obsahují plán spravování a sdílení 
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údajů s cílem zajistit, aby údaje získané v 
rámci výzkumu byly spravovány a 
zpřístupněny v co nejširší míře, a byl tak 
maximalizován veřejný prospěch při 
současném uznání toho, že při sdílení je 
vždy nutné mít na paměti posílení 
dlouhodobé hodnoty údajů, což by mohlo 
vyžadovat omezenou dobu výhradního 
používání výsledků výzkumu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 40. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy obsahují plán spravování a sdílení 
údajů a dalších výsledků s cílem zajistit, 
aby byly zpřístupněny v co nejširší a 
nejdostupnější míře, při současném 
uznání možné potřeby omezené doby 
výhradního používání výsledků výzkumu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 40. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Otevřený přístup k výzkumným 
publikacím, jež jsou uveřejněny po 
ukončení projektu, se podporuje 
prostřednictvím vyplacení paušální částky, 
která je vyplacena při ukončení projektu. 
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že publikační činnosti se často nerozvinou před ukončením daného projektu 
(přičemž rozšiřující činnosti by byly kryty z projektového financování), je třeba poskytnout 
prostředky, které pokryjí náklady na šíření a na otevřený přístup po ukončení projektu.   
Aby nebylo nutné používat složitý systém náhrad, je za nejsnadnější možnost k dosažení 
tohoto cíle považováno vyplacení paušální částky při ukončení projektu. 

Pozměňovací návrh 665
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zřídí a spravuje volně přístupnou 
Evropskou knihovnu pro výzkum online s 
cílem řádně spravovat a zajistit otevřený 
přístup k údajům z výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 
nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 
Grantová dohoda může v tomto ohledu 

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům, není-li v 
dohodě o založení konsorcia stanoveno 
jinak. Po oznámení může účastník vznést 
námitku, prokáže-li, že by zamýšleným 
šířením byly významně poškozeny jeho 
oprávněné zájmy týkající se jeho výsledků 
nebo stávajících znalostí. V takovém 
případě nemůže dojít k šíření nových 
znalostí, dokud nejsou podniknuty 
přiměřené kroky k ochraně těchto 
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stanovit lhůty. oprávněných zájmů. Grantová dohoda 
může v tomto ohledu stanovit lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 
nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 
Grantová dohoda může v tomto ohledu 
stanovit lhůty.

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 
nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 
Grantová dohoda v tomto ohledu stanoví
rozumné lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 
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nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 
Grantová dohoda může v tomto ohledu 
stanovit lhůty.

nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 
Vzorová grantová dohoda v tomto ohledu 
stanoví lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Co se týče šíření výsledků, dohoda o 
založení konsorcia stanoví podmínky, za 
kterých je poskytnut otevřený přístup 
k takovým výsledkům, a to zejména 
v případě hraničního výzkumu ERV či 
v jiných vhodných oblastech.

Or. en

(ve vztahu k AM 86; PE489.632v01-00)

Odůvodnění

Vyjednávání opatření pro šíření výsledků v dohodě o založení konsorcia namísto v grantové
dohodě umožňuje partnerům v rámci konsorcia upravit dohodu o šíření svých výsledků podle 
své konkrétní situace. 

Pozměňovací návrh 670
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 

3. Během trvání činnosti a po období 
jednoho roku po jejím ukončení každý 
účastník na žádost Komise podává Komisi 
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výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě.

nebo financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě.

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 671
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě.

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě. Pro účely 
transparentnosti je zajištěna dostupnost 
zpráv pro veřejnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě.

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě. Pro účely 
transparentnosti je zajištěna dostupnost 
zpráv pro veřejnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Přístup k patentovým přihláškám, 
normám, publikacím nebo jakýmkoli 
jiným formám šíření výsledků příslušného 
výzkumu (včetně elektronické formy) je 
zajištěn pro osoby se zdravotním 
postižením za stejných podmínek jako pro 
ostatní občany.

Or. es

Odůvodnění

Přístup k výsledkům jakéhokoli výzkumu prováděného v rámci programu Horizont 2020 je 
zajištěn pro osoby se zdravotním postižením za stejných podmínek jako pro kohokoli jiného.

Pozměňovací návrh 674
Marisa Matias
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S cílem dosáhnout efektivnějšího a 
produktivnějšího šíření výsledků a 
umožnit, aby naplnily svůj plný potenciál 
pro společnost, je nutné podporovat 
vztahy mezi vědeckou komunitou a 
občany, občanskou společností, městy, 
místními, regionálními a vnitrostátními 
úřady, průmyslem a ostatními 
hospodářskými subjekty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Veškeré patentové přihlášky, normy, 
publikace nebo jakékoli jiné formy šíření 
výsledků (včetně elektronické formy) jsou 
dostupné a přístupné osobám se 
zdravotním postižením, a to na stejné 
úrovni s ostatními. 

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 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Veškeré patentové přihlášky, normy,
publikace nebo jakékoli jiné formy šíření
výsledků (včetně elektronické formy) jsou
dostupné a přístupné osobám se 
zdravotním postižením, a to na stejné 
úrovni s ostatními. 

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky, 
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným 
výsledkům, předem uvědomit tyto ostatní 
účastníky a poskytnout jim dostatečné 
informace o zamýšleném novém 
vlastníkovi výsledků tak, aby tito ostatní 
účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů, nařízení nebo smluvních 
ujednání v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky, 
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným 
výsledkům, předem uvědomit tyto ostatní 
účastníky a poskytnout jim dostatečné 
informace o zamýšleném novém 
vlastníkovi výsledků tak, aby tito ostatní 
účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky, 
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným 
výsledkům, předem uvědomit tyto ostatní 
účastníky a poskytnout jim dostatečné 
informace o zamýšleném novém 
vlastníkovi výsledků tak, aby tito ostatní 
účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky, 
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným 
výsledkům, není-li v dohodě o založení 
konsorcia stanoveno jinak, předem 
uvědomit tyto ostatní účastníky a 
poskytnout jim dostatečné informace o 
zamýšleném novém vlastníkovi výsledků 
tak, aby tito ostatní účastníci mohli 
analyzovat účinek zamýšleného převodu na 
možný výkon svých přístupových práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky, 
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným 
výsledkům, předem uvědomit tyto ostatní 
účastníky a poskytnout jim dostatečné 
informace o zamýšleném novém 
vlastníkovi výsledků tak, aby tito ostatní 
účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky, 
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným výsledkům 
nebo mohou-li stále požádat o jejich 
udělení, předem uvědomit tyto ostatní 
účastníky a poskytnout jim dostatečné 
informace o zamýšleném novém 
vlastníkovi výsledků tak, aby tito ostatní 
účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 680
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po oznámení může účastník proti převodu 
vlastnictví vznést námitku, pokud prokáže, 
že by zamýšlený převod nepříznivě ovlivnil 
výkon jeho přístupových práv. V takovém 
případě se převod nesmí uskutečnit, 
dokud mezi dotčenými účastníky nedojde 
k dohodě. Grantová dohoda může stanovit 
lhůty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V případě převodu vlastních výsledků je povinnost chránit potenciální přístupová práva 
jiných stran dostatečná, a proto není zapotřebí práva na vznesení námitky. Možnost vznést 
námitku by mohla vést k blokování, a proto by se měla vypustit.

Pozměňovací návrh 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po oznámení může účastník proti převodu 
vlastnictví vznést námitku, pokud prokáže, 
že by zamýšlený převod nepříznivě 
ovlivnil výkon jeho přístupových práv. 
V takovém případě se převod nesmí 
uskutečnit, dokud mezi dotčenými 
účastníky nedojde k dohodě. Grantová 
dohoda může stanovit lhůty.

Po oznámení může účastník proti převodu 
vlastnictví vznést námitku, pokud prokáže, 
že by zamýšlený převod nepříznivě 
ovlivnil výkon jeho přístupových práv. 
V takovém případě se převod nesmí 
uskutečnit, dokud mezi dotčenými 
účastníky nedojde k dohodě. Grantová 
dohoda stanoví rozumné lhůty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 41. – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník může – aniž by musel žádat o 
svolení ostatních účastníků, ale pod 
podmínkou, že ostatní účastníci jsou 
písemně informováni a že postupník 
předloží písemný souhlas s tím, že je 
vázán povinnostmi vyplývajícími z 
grantové dohody a dohody o založení 
konsorcia – postoupit své nové znalosti: 
a) svým přidruženým subjektům;
b) jakékoli straně, která získá všechna 
jeho aktiva nebo jejich podstatnou část;  
nebo 
c) jakémukoli subjektu, který je jeho 
následovníkem jakožto výsledek fúze nebo 
sloučení této strany s takovými subjekty.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zabrání zbytečné byrokracii v případě fúze nebo akvizice. Pokud 
nabyvatel souhlasí s převzetím veškerých práv a povinností vyplývajících z původní smlouvy,
nemá význam požadovat výslovný písemný souhlas všech partnerů (což by způsobilo závažné 
průtahy, zejména u projektů s mnoha účastníky).

Pozměňovací návrh 683
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům,
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a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

že jsou splněny všechny další povinnosti
týkající se využívání a že výsledky jsou 
předány právnímu subjektu usazenému 
v členském státě nebo přidružené zemi,
může účastník, který výsledky vlastní, 
formou licencí nebo jiným způsobem udělit 
právo k jejich využívání libovolnému 
právnímu subjektu, a to včetně výhradního 
práva. V případě, že účastník hodlá 
převést výsledek právnímu subjektu 
usazenému ve státě, který není přidružen 
k programu Horizont 2020, žádá tento 
účastník o schválení všech ostatních 
účastníků činnosti. V případě, že účastníci 
hodlají využívat výsledků prostřednictvím 
výhradního systému, uvedou to ve svém 
předkládaném návrhu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva. V případě, že 
výsledky ve vlastnictví účastníka mohou 
být využity k řešení velkých společenských 
výzev (zdraví, klima, biologická 
rozmanitost), a účastník převede právo 
jiné straně, probíhá tento převod podle 
zásad udělování licencí partnerství Global 
Access, tj. způsobem, který zajistí 
maximální převzetí výsledků a sníží 
překážky pro další inovace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu. 
Možnost udělovat licence na základě
výhradního práva je výjimečná a neměla 
by být v rozporu s cílem maximálního 
šíření a využití výsledků. Příslušné 
podmínky jsou stanoveny v grantové 
dohodě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že účastník, který výsledky vlastní, splnil
všechny další povinnosti týkající se 
využívání, může tento účastník formou 
licencí nebo jiným způsobem udělit právo 
k využívání výsledků libovolnému 
právnímu subjektu, a to včetně výhradního 
práva. Udílení výhradních licencí na 
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výsledky je možné za předpokladu, že 
všichni ostatní dotčení účastníci písemně 
stvrdí, že se svých přístupových práv k nim 
zříkají.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné výslovně stanovit, že výhradní práva mohou být udělena pouze pod podmínkou, 
že všichni ostatní dotčení účastníci podepíší, že se svých práv zříkají.

Pozměňovací návrh 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že účastník, který výsledky vlastní, splnil
všechny další povinnosti týkající se 
využívání, může tento účastník formou 
licencí nebo jiným způsobem udělit právo 
k využívání výsledků libovolnému 
právnímu subjektu, a to včetně výhradního 
práva. Udílení výhradních licencí na 
výsledky je možné za předpokladu, že 
všichni ostatní účastníci písemně stvrdí, že 
se svých přístupových práv k nim zříkají.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být konkrétnější, aby se zamezilo nedorozuměním. Jinak by bylo možné 
jej vykládat tak, že udělení licence proběhne pouze tehdy, budou-li všichni plnit své povinnosti 
týkající se využití. Zdá se, že zachování přístupových práv ostatních partnerů a výhradní 
udělení licence se vzájemně neslučují; proto je třeba vyjasnit, že je k tomu zapotřebí zřeknutí 
se práv. 
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Pozměňovací návrh 688
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že účastník, který výsledky vlastní, splnil
všechny další povinnosti týkající se 
využívání, může tento účastník formou 
licencí nebo jiným způsobem udělit právo 
k využívání výsledků libovolnému 
právnímu subjektu, a to včetně výhradního 
práva. Udílení výhradních licencí na 
výsledky je možné za předpokladu, že 
všichni ostatní účastníci písemně stvrdí, že 
se svých přístupových práv k nim zříkají.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší srozumitelnosti je třeba uvést, že výhradní licenci je možné udělit pouze tehdy,
zřeknou-li se všichni účastníci svých přístupových práv ke stávajícím znalostem / výsledkům, 
na něž se licence vztahuje.   

Pozměňovací návrh 689
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 
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v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 
nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty.

v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 
nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty nebo
pravděpodobně bude bránit přístupu k 
výsledným produktům způsobem, který 
poškodí veřejné zájmy (konkrétně v 
případě nových životně důležitých léků a 
medicínských technologií). 

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 
v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 
nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty.

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, může grantová dohoda 
stanovit, že Komise nebo financující orgán 
nebo jiný účastník podílející se na 
činnosti mohou vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 
v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 
nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty.

Or. en

Odůvodnění

Přenos výsledků právním subjektům, které nepatří k účastnickým zemím programu Horizont 
2020 nebo přidruženým zemím, by měl vyžadovat předchozí schválení účastníky činnosti,
aby se tak předešlo případům, kdy by špičkové znalosti některého z účastníků byly převedeny 
společnostem mimo EU. Toto opatření pomáhá zachovat a ochránit konkurenceschopnost EU. 
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Pozměňovací návrh 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v třetí 
zemi, která není přidružena k programu 
Horizont 2020, domnívají-li se, že toto 
udělení licence nebo převod nejsou 
v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 
nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty.

3. Pokud jde o výsledky vytvořené 
účastníky, kteří obdrželi finanční 
prostředky Unie, mohou Komise nebo 
financující orgán vznést námitku proti 
převodu vlastnictví nebo udělení výhradní 
licence třetím stranám usazeným v Unii 
nebo třetí zemi, která není přidružena 
k programu Horizont 2020, domnívají-li se, 
že toto udělení licence nebo převod nejsou 
v souladu se zájmy rozvíjet 
konkurenceschopnost hospodářství Unie 
nebo nejsou slučitelné s etickými zásadami 
či s bezpečnostními aspekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takových případech k převodu 
vlastnictví nebo udělení výhradní licence 
nedojde, pokud se Komise nebo financující 
orgán neujistí, že budou zavedena příslušná 
ochranná opatření.

V takových případech k převodu 
vlastnictví nebo udělení výhradní licence 
nedojde, pokud se Komise nebo financující 
orgán nebo účastník podílející se na 
činnosti neujistí, že budou zavedena 
příslušná ochranná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Grantová dohoda ve vhodných případech 
stanoví, že každý takový převod vlastnictví 
nebo udělení výhradní licence musí být 
předem oznámeny Komisi nebo 
financujícímu orgánu. Grantová dohoda 
stanoví lhůty.

Grantová dohoda ve vhodných případech 
stanoví, že každý takový převod vlastnictví 
nebo udělení výhradní licence musí být 
předem oznámeny Komisi nebo 
financujícímu orgánu nebo každému 
účastníkovi podílejícímu se na činnosti. 
Vzorová grantová dohoda stanoví lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Přenos výsledků právním subjektům, které nepatří k účastnickým zemím programu Horizont 
2020 nebo přidruženým zemím, by měl vyžadovat předchozí schválení účastníky činnosti, aby 
se tak předešlo případům, kdy by špičkové znalosti některého z účastníků byly převedeny 
společnostem mimo EU. Toto opatření pomáhá zachovat a ochránit konkurenceschopnost EU. 

Pozměňovací návrh 694
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Grantová dohoda ve vhodných případech 
stanoví, že každý takový převod vlastnictví 
nebo udělení výhradní licence musí být 
předem oznámeny Komisi nebo 
financujícímu orgánu. Grantová dohoda 
stanoví lhůty.

Grantová dohoda ve vhodných případech
stanoví, že každý takový převod vlastnictví 
nebo udělení výhradní licence musí být 
předem oznámeny Komisi nebo 
financujícímu orgánu nebo každému 
účastníkovi podílejícímu se na činnosti. 
Grantová dohoda stanoví lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Bernd Lange
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Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 a
V případech výzkumu v oblasti, která 
souvisí s veřejným zdravím, je udělování 
licencí na výsledky veřejného výzkumu 
podmíněno tím, že následné léky, 
diagnostika a postupy budou obecně 
přístupné.  

Or. de

Odůvodnění

Výsledky veřejného výzkumu by měly být přístupné pro všechny. V kontextu evropského 
výzkumu je proto třeba zohlednit společně s vědeckou excelencí i sociální výhody. Sem patří 
všeobecný přístup k životně důležitým lékům. 

Pozměňovací návrh 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastníci v písemné dohodě jakýmkoli 
způsobem uvedou stávající znalosti, které 
v akci využijí.

Účastníci v písemné dohodě jakýmkoli 
způsobem uvedou potřebné stávající 
znalosti, které v akci využijí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Zásady, kterými se řídí přístupová 
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práva podle tohoto článku představují 
minimální podmínky, které mohou být 
rozšířeny na základě vlastního uvážení a 
prostřednictvím dohody mezi všemi 
účastníky konkrétní činnosti. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně.

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně a získány přímo od 
účastníka, který vlastní výsledky nebo
poznatky, není-li mezi účastníky 
dohodnuto jinak. 

Vzdát se přístupových práv lze pouze 
konkrétně případ od případu, a sice poté, 
co byl dosažen konkrétní výsledek nebo 
poznatky, není-li mezi účastníky 
dohodnuto jinak. 

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně.

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně. Vzdát se 
přístupových práv lze pouze konkrétně 
případ od případu, a sice poté, co byl 
dosažen konkrétní výsledek nebo 
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poznatky. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby partneři nebyli vystaveni tlaku podepsat vzdání se přístupových práv v 
rámci dohody o založení konsorcia.

Pozměňovací návrh 700
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně.

1. Každá žádost o výkon přístupových práv 
a každé vzdání se přístupových práv musí 
být učiněny písemně, není-li mezi 
účastníky dohodnuto jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nesouhlasí-li vlastník výsledků nebo 
stávajících znalostí, k nimž je požadován 
přístup, s něčím jiným, nezahrnují 
přístupová práva právo udělovat 
sublicence.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účastníci téže akce se před přistoupením 
ke grantové dohodě vzájemně informují o 
jakýchkoli právních či jiných omezeních, 
která se týkají poskytnutí přístupu k jejich 
stávajícím znalostem. Každá dohoda o 
stávajících znalostech následně uzavřená 
účastníkem zajistí možnost výkonu 
veškerých přístupových práv.

3. Účastníci téže akce se před přistoupením 
ke grantové dohodě vzájemně informují o 
jakýchkoli právních či jiných omezeních, 
která se týkají poskytnutí přístupu k jejich 
stávajícím znalostem. Každá dohoda o 
stávajících znalostech následně uzavřená 
účastníkem zajistí možnost výkonu 
veškerých přístupových práv. Před 
uzavřením grantové dohody jsou Komise 
nebo financující orgán informovány o 
omezení / omezeních a uváží dopad, který 
toto / tato omezení má / mají nebo bude / 
budou mít na dosažení cílů konkrétního 
projektu.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby na seznam vynětí z přístupových 
práv nebyly zařazeny prvky, které by byly potřebné k dosažení cílů dané činnosti. Vynětí je 
však nutné v případech, kdy jsou poznatky pokryty smlouvami (např. smlouvy ohledně 
důvěrnosti nebo přenosu materiálů) nebo licencemi pro třetí strany.

Pozměňovací návrh 703
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely přístupových práv mohou 
spravedlivé a přiměřené podmínky 
spočívat v jejich bezplatném poskytnutí.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento odstavec je třeba vypustit, jelikož může vést k nedorozuměním ohledně „bezplatného 
poskytnutí“jakožto jediného možného rysu spravedlivých a přiměřených podmínek. 

Pozměňovací návrh 704
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely přístupových práv mohou 
spravedlivé a přiměřené podmínky 
spočívat v jejich bezplatném poskytnutí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Srov. vložení definice „spravedlivých a přiměřených podmínek“ v článku 2. 

Pozměňovací návrh 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud přístup k nim potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud přístup k nim potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud tyto výsledky potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud přístup k nim potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud tyto výsledky potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

Or. en

Odůvodnění

Právo na přístup se nahrazuje „výsledky“ či „znalostmi“, protože je zapotřebí výsledků nebo 
předcházejících znalostí, jedná-li se o obhájení přístupového práva. 

Pozměňovací návrh 708
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud přístup k nim potřebuje 
pro provedení své práce v rámci této akce, 

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud tyto znalosti potřebuje 
pro provedení své vlastní práce v rámci 
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s výhradou případných omezení podle 
čl. 43 odst. 3.

této akce, s výhradou případných omezení 
podle čl. 43 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Právo na přístup se nahrazuje „výsledky“ či „znalostmi“, protože je zapotřebí výsledků nebo 
předcházejících znalostí, jedná-li se o obhájení přístupového práva. 

Pozměňovací návrh 709
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud přístup k nim potřebuje 
pro provedení své práce v rámci této akce, 
s výhradou případných omezení podle 
čl. 43 odst. 3.

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud tyto znalosti potřebuje 
pro provedení své práce v rámci této akce, 
s výhradou případných omezení podle 
čl. 43 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud přístup k nim potřebuje pro využití 
svých výsledků.

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud tyto výsledky potřebuje pro využití 
svých vlastních výsledků.

Or. en
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Odůvodnění

Změny učiněné pro účely objasnění. 

Pozměňovací návrh 711
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud přístup k nim potřebuje pro využití 
svých výsledků.

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud tyto výsledky potřebuje pro využití 
svých vlastních výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna znění s cílem větší orientovanosti na výzkum a vývoj a přiblížení se 
komunikaci mezi výzkumníky: v rámci společného projektu se diskutuje se o tom, čeho chtějí 
účastníci společně dosáhnout, jaké patenty / údaje atd. k tomu budou potřebovat a jak využijí 
výsledky, nikoli o tom, zda budou či nebudou udělena přístupová práva. 

Pozměňovací návrh 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup se udělí na základě dohody
za spravedlivých a přiměřených podmínek.

Tento přístup se udělí za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, není-li dohodnuto 
jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup se udělí na základě dohody
za spravedlivých a přiměřených podmínek.

Tento přístup se udělí za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, není-li dohodnuto 
jinak.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna znění s cílem větší orientovanosti na výzkum a vývoj a přiblížení se 
komunikaci mezi výzkumníky: v rámci společného projektu se diskutuje se o tom, čeho chtějí 
účastníci společně dosáhnout, jaké patenty / údaje atd. k tomu budou potřebovat a jak využijí 
výsledky, nikoli o tom, zda budou či nebudou udělena přístupová práva. 

Pozměňovací návrh 714
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup se udělí na základě dohody 
za spravedlivých a přiměřených podmínek.

Tento přístup se udělí na základě dohody 
za spravedlivých a přiměřených podmínek 
nebo bezplatně.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zcela přenecháno účastníkům, aby rozhodli o podmínkách přístupu k výsledkům 
výzkumu. Mohou být spravedlivé a přiměřené nebo bezplatné. 

Pozměňovací návrh 715
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud přístup k nim potřebuje 
pro využití výsledků, s výhradou 
případných omezení podle čl. 43 odst. 3.

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud tyto znalosti potřebuje 
pro využití vlastních výsledků, s výhradou 
případných omezení podle čl. 43 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud přístup k nim potřebuje 
pro využití výsledků, s výhradou 
případných omezení podle čl. 43 odst. 3.

2. Účastník má přístupová práva ke 
stávajícím znalostem jiného účastníka 
stejné akce, pokud tyto znalosti potřebuje 
pro využití vlastních výsledků, s výhradou 
případných omezení podle čl. 43 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna znění s cílem větší orientovanosti na výzkum a vývoj a přiblížení se 
komunikaci mezi výzkumníky: v rámci společného projektu se diskutuje se o tom, čeho chtějí 
účastníci společně dosáhnout, jaké patenty / údaje atd. k tomu budou potřebovat a jak využijí 
výsledky, nikoli o tom, zda budou či nebudou udělena přístupová práva. 

Pozměňovací návrh 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup se udělí na základě dohody
za spravedlivých a přiměřených podmínek.

Tento přístup se udělí za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, není-li dohodnuto 
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jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup se udělí na základě dohody
za spravedlivých a přiměřených podmínek.

Tento přístup se udělí za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, není-li dohodnuto 
jinak.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna znění s cílem větší orientovanosti na výzkum a vývoj a přiblížení se 
komunikaci mezi výzkumníky: v rámci společného projektu se diskutuje se o tom, čeho chtějí 
účastníci společně dosáhnout, jaké patenty / údaje atd. k tomu budou potřebovat a jak využijí 
výsledky, nikoli o tom, zda budou či nebudou udělena přístupová práva. 

Pozměňovací návrh 719
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
usazený v členském státě nebo přidružené 
zemi rovněž přístupová práva k výsledkům 
nebo stávajícím znalostem, a to za stejných
podmínek, pokud je tento přístup zapotřebí 
pro využití výsledků vytvořených 
účastníkem, ke kterému je přidružen.

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
rovněž přístupová práva k výsledkům nebo 
stávajícím znalostem, a to za spravedlivých 
a přiměřených podmínek, pokud jsou tyto 
výsledky nebo znalosti zapotřebí pro 
využití výsledků vytvořených účastníkem, 
ke kterému je přidružen. Tento přístup se 
požaduje a získává přímo od účastníka, 
který vlastní tyto výsledky nebo znalosti. 
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Or. en

Odůvodnění

Omezení na „členský stát nebo přidruženou zemi“ by mohlo bránit využití výsledků a 
neodráží globalizovanou povahu výzkumné činnosti. Návrhy jsou potřebné pro účely 
sledování vzhledem k rozšířené působnosti přístupových práv pro přidružené subjekty v rámci 
programu Horizont 2020 (už ne pouze v případech, kdy přidružený subjekt vlastní výsledek).  

Pozměňovací návrh 720
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
usazený v členském státě nebo přidružené 
zemi rovněž přístupová práva k výsledkům 
nebo stávajícím znalostem, a to za stejných
podmínek, pokud je tento přístup zapotřebí 
pro využití výsledků vytvořených 
účastníkem, ke kterému je přidružen.

3. S výhradou čl. 43 odst. 1 písm. a), 
nestanoví-li dohoda o založení konsorcia 
jinak, má přidružený subjekt usazený 
v členském státě nebo přidružené zemi 
rovněž přístupová práva k výsledkům a
stávajícím znalostem, a to za spravedlivých 
a přiměřených podmínek, pokud jsou tyto 
výsledky či znalosti zapotřebí pro využití 
výsledků vytvořených účastníkem, ke 
kterému je přidružen.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší srozumitelnosti se „stejné podmínky“ nahrazují „spravedlivými a přiměřenými 
podmínkami“. Je rovněž vhodné uvést, že přístupová práva přidružených subjektů musí být 
vyžádána a získána od účastníka, který znalosti / výsledky vlastní, aby mohl zajistit jejich 
sledovatelnost (s výhradou čl. 43 odst. 1 písm. a)).

Pozměňovací návrh 721
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádost o přístup podle odstavců 1, 2 
nebo 3 lze podat do jednoho roku po 
skončení akce. Účastníci se však mohou 
dohodnout i na jiné lhůtě.

4. Žádost o přístupová práva podle 
odstavců 1, 2 nebo 3 lze podat do jednoho 
roku po skončení akce nebo po ukončení 
účasti účastníka, který žádost podává, v 
dané akci. Účastníci se však mohou 
dohodnout i na jiné lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na řešení konkrétní situace účastníků, kteří svou účast ukončí před skončením akce. 

Pozměňovací návrh 722
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádost o přístup podle odstavců 1, 2 
nebo 3 lze podat do jednoho roku po 
skončení akce. Účastníci se však mohou 
dohodnout i na jiné lhůtě.

4. Žádost o přístupová práva podle 
odstavců 1, 2 nebo 3 lze podat do jednoho 
roku po skončení akce nebo po ukončení 
účasti účastníka, který žádost podává, na 
dané akci. Účastníci se však mohou 
dohodnout i na jiné lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na řešení konkrétní situace účastníků, kteří svou účast ukončí před skončením akce. 

Pozměňovací návrh 723
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 46
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46 vypouští se
Přístupová práva Unie a členských států
1. Orgány a instituce Unie mají 
přístupová práva k výsledkům účastníka, 
který obdržel finanční prostředky Unie, 
pro účely rozvoje, provádění a sledování 
politik nebo programů Unie. Tato 
přístupová práva jsou omezena na 
neobchodní a nekonkurenční použití.
Tento přístup se udělí bez poplatků.
2. Pokud jde o akce činnosti „Bezpečné 
společnosti“ v rámci zvláštního cíle 
„Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který 
obdržel finanční prostředky Unie, orgány 
a instituce Unie i vnitrostátní orgány 
členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech 
s velmi omezenou velikostí trhu a rizikem 
selhání trhu a tam, kde existuje 
převažující veřejný zájem.
Tento přístup se udělí bez poplatků 
s výjimkou využití při zadávání veřejných
zakázek, kde se přístup udělí za 
spravedlivých a přiměřených podmínek, 
které budou dohodnuty. Při určování 
těchto spravedlivých a přiměřených 
podmínek se plně zohlední finanční 
prostředky Unie, které byly při vytváření 
daných výsledků obdrženy. Ve vztahu 
k utajovaným informacím se použijí 
bezpečnostní pravidla Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Tato přístupová práva jsou 
omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití.

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Tato přístupová práva jsou 
omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití a nezahrnují právo na udělování 
sublicencí. Unie poskytne vlastnícímu 
účastníkovi dostatečné důkazy, že 
přístupová práva budou přispívat k 
rozvoji, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie.

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Tato přístupová práva jsou 
omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití.

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Práva na přístup k 
výsledkům by neměla být rozšířena na 
znalosti účastníků, a to ani v případě, že 
tyto znalosti jsou potřebné k využívání 
výsledků. Tato přístupová práva jsou 
omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití.
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Or. en

Pozměňovací návrh 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Tato přístupová práva 
jsou omezena na neobchodní a 
nekonkurenční použití.

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přístup se udělí bez poplatků. Tento přístup se udělí za sjednaných 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené koordinátory DESCA.

Pozměňovací návrh 728
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o akce činnosti „Bezpečné 
společnosti“ v rámci zvláštního cíle 
„Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který 
obdržel finanční prostředky Unie, orgány 
a instituce Unie i vnitrostátní orgány 
členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech 
s velmi omezenou velikostí trhu a rizikem 
selhání trhu a tam, kde existuje 
převažující veřejný zájem.

vypouští se

Tento přístup se udělí bez poplatků 
s výjimkou využití při zadávání veřejných 
zakázek, kde se přístup udělí za 
spravedlivých a přiměřených podmínek, 
které budou dohodnuty. Při určování 
těchto spravedlivých a přiměřených 
podmínek se plně zohlední finanční 
prostředky Unie, které byly při vytváření 
daných výsledků obdrženy. Ve vztahu 
k utajovaným informacím se použijí 
bezpečnostní pravidla Komise.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění navržené koordinátory DESCA, jelikož potenciální zátěž přístupových práv, kterou 
by byly zatíženy výsledky, by mohla zabránit či omezit budoucí činnosti využívající těchto 
výsledků, rovněž proto, že neexistuje žádná lhůta a účastníci by museli monitorovat roky, 
během nichž by platila případná omezení.  

Pozměňovací návrh 729
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o akce činnosti „Bezpečné 
společnosti“ v rámci zvláštního cíle 
„Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, orgány a 
instituce Unie i vnitrostátní orgány 
členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech 
s velmi omezenou velikostí trhu a rizikem 
selhání trhu a tam, kde existuje převažující 
veřejný zájem.

2. Pokud jde o akce 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“, mají přístupová práva k výsledkům 
účastníka, který obdržel finanční 
prostředky Unie, orgány a instituce Unie i 
vnitrostátní orgány členských států pro 
účely rozvoje, provádění a sledování svých 
politik nebo programů v této oblasti. Bez 
ohledu na čl. 43 odst. 2 tato přístupová 
práva zahrnují právo povolit třetím stranám 
použití těchto výsledků při zadávání 
veřejných zakázek v případě rozvoje 
schopností v oblastech s velmi omezenou 
velikostí trhu a rizikem selhání trhu a tam, 
kde existuje převažující veřejný zájem.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů prvořadého veřejného zájmu by měla mít EU přístup k výsledkům výzkumu, který 
financuje, pokud jde o činnosti související se společenskými výzvami. 

Pozměňovací návrh 730
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o akce činnosti „Bezpečné 
společnosti“ v rámci zvláštního cíle 
„Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, orgány a 
instituce Unie i vnitrostátní orgány 

2. Pokud jde o akce v rámci zvláštních cílů 
pilíře „Společenské výzvy“, mají 
přístupová práva k výsledkům účastníka, 
který obdržel finanční prostředky Unie, 
orgány a instituce Unie i vnitrostátní 
orgány členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
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členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech 
s velmi omezenou velikostí trhu a rizikem 
selhání trhu a tam, kde existuje převažující 
veřejný zájem.

programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech s 
rizikem selhání trhu nebo tam, kde existuje 
převažující veřejný zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o akce činnosti „Bezpečné 
společnosti“ v rámci zvláštního cíle 
„Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, orgány a 
instituce Unie i vnitrostátní orgány 
členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech 
s velmi omezenou velikostí trhu a rizikem 
selhání trhu a tam, kde existuje převažující 
veřejný zájem.

2. Pokud jde o akce činnosti „Bezpečné 
společnosti“ v rámci zvláštního cíle 
„Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“, mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, orgány a 
instituce Unie i vnitrostátní a regionální
orgány členských států pro účely rozvoje, 
provádění a sledování svých politik nebo 
programů v této oblasti. Bez ohledu na čl. 
43 odst. 2 tato přístupová práva zahrnují 
právo povolit třetím stranám použití těchto 
výsledků při zadávání veřejných zakázek 
v případě rozvoje schopností v oblastech 
s velmi omezenou velikostí trhu a rizikem 
selhání trhu a tam, kde existuje převažující 
veřejný zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Hlava III – kapitola I – oddíl III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY vypouští se
Zvláštní ustanovení

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o změnách složení konsorcia, 
utajovaných informacích, využití, šíření a 
převodech výsledků a licencích 
k výsledkům.
2. V případě akcí na podporu stávající 
nebo nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se uživatelů této 
infrastruktury.
3. V případě akcí ERV v oblasti 
hraničního výzkumu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.
4. V případě akcí týkajících se odborné 
přípravy a mobility může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení o závazcích 
týkajících se výzkumných pracovníků, 
kteří mají z akce prospěch, vlastnictví, 
přístupových práv a přenositelnosti.
5. V případě koordinačních a podpůrných 
akcí může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení zejména o vlastnictví, 
přístupových právech, využívání a šíření.
6. V případě nástroje pro MSP a grantů 
financujících orgánů, které jsou zaměřeny 
na MSP, může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení zejména o 
vlastnictví, přístupových právech, 
využívání a šíření.
7. V případě znalostních a inovačních 
společenství Evropského inovačního a 
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technologického institutu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení 
zejména o vlastnictví, přístupových 
právech, využívání a šíření.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 vypouští se
Zvláštní ustanovení
1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o změnách složení konsorcia, 
utajovaných informacích, využití, šíření a 
převodech výsledků a licencích 
k výsledkům.
2. V případě akcí na podporu stávající 
nebo nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se uživatelů této 
infrastruktury.
3. V případě akcí ERV v oblasti 
hraničního výzkumu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.
4. V případě akcí týkajících se odborné 
přípravy a mobility může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení o závazcích 
týkajících se výzkumných pracovníků, 
kteří mají z akce prospěch, vlastnictví, 
přístupových práv a přenositelnosti.
5. V případě koordinačních a podpůrných 
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akcí může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení zejména o vlastnictví, 
přístupových právech, využívání a šíření.
6. V případě nástroje pro MSP a grantů 
financujících orgánů, které jsou zaměřeny 
na MSP, může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení zejména o 
vlastnictví, přístupových právech, 
využívání a šíření.
7. V případě znalostních a inovačních 
společenství Evropského inovačního a 
technologického institutu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení 
zejména o vlastnictví, přístupových 
právech, využívání a šíření.

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 47 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení Zvláštní ustanovení pro konkrétní typy 
činnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o změnách složení konsorcia, 

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností a činnosti, které 
jsou významné z hlediska veřejného 
zdraví, může grantová dohoda obsahovat 
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utajovaných informacích, využití, šíření a 
převodech výsledků a licencích 
k výsledkům.

zvláštní ustanovení, zejména o změnách 
složení konsorcia, utajovaných 
informacích, využití, šíření a převodech 
výsledků a licencích k výsledkům.

Or. es

Odůvodnění

Hledisko veřejného zdraví je jedním z důvodů pro začlenění zvláštních ustanovení 
do grantové dohody ohledně šíření a utajování informací atd. 

Pozměňovací návrh 736
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o změnách složení konsorcia, 
utajovaných informacích, využití, šíření a 
převodech výsledků a licencích 
k výsledkům.

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související se „Společenskými výzvami“,
může grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení, zejména o změnách složení 
konsorcia, utajovaných informacích, 
využití, šíření a převodech výsledků a 
licencích k výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě akcí na podporu stávající nebo 
nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se uživatelů této 
infrastruktury.

2. V případě akcí na podporu stávající nebo 
nové výzkumné infrastruktury nebo 
institucí může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení týkající se využívání
této infrastruktury nebo instituce.
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Or. de

Odůvodnění

Toto zvláštní ustanovení musí rovněž platit pro nově založené instituce jako součást soutěže 
v rámci programu Horizont 2020. 

Pozměňovací návrh 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě akcí na podporu stávající nebo 
nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se uživatelů této 
infrastruktury.

2. V případě akcí na podporu fungování
stávající nebo nové výzkumné 
infrastruktury může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení týkající se 
přístupu uživatelů této infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely částečného pokrytí nákladů na evropské výzkumné infrastruktury z uživatelských 
poplatků by mělo být v rámci různých pilířů programu H2020 poskytnuto financování, které 
výzkumníkům umožní přístup k dané infrastruktuře. 

Pozměňovací návrh 739
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení, zejména o 
přístupových právech, přenositelnosti a 
šíření, která se týkají účastníků, 
výzkumných pracovníků a kterékoli strany, 
která je akcí dotčena.

3. V případě akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu nebo akcí souvisejících se 
společenskými výzvami jakožto součást
oddílu „Zdraví, demografická změna 
a dobré životní podmínky“ v rámci pilíře 
„Společenské výzvy“ může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o přístupových právech, 
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přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné začlenit akce týkající se zdraví, demografických změn i dobrých životních podmínek;  
grantové dohody mohou v těchto případech obsahovat zvláštní ustanovení ohledně šíření a 
utajování informací atd.

Pozměňovací návrh 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení, zejména o 
přístupových právech, přenositelnosti a 
šíření, která se týkají účastníků, 
výzkumných pracovníků a kterékoli strany, 
která je akcí dotčena.

3. V případě akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu nebo výzkumných akcí 
týkajících se společenských výzev grantová 
dohoda obsahuje zvláštní ustanovení, 
zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení, zejména o 
přístupových právech, přenositelnosti a 

3. V případě akcí ERV v oblasti hraničního 
výzkumu nebo výzkumných akcí v rámci 
pilíře „Společenské výzvy“ může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
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šíření, která se týkají účastníků, 
výzkumných pracovníků a kterékoli strany, 
která je akcí dotčena.

zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě inovací, které jsou vysoce 
relevantní pro potřeby rozvojových zemí, 
včetně oblasti globálního zdraví, začlení 
Komise do grantové dohody podmínky pro 
udělování licencí s cílem zlepšit přístup a 
finanční dostupnost biomedicínských 
produktů v rozvojových zemích 
prostřednictvím „podmínek pro udělování 
licencí v případech humanitárního 
využití“.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V případě výzkumu, kdy existuje 
přední veřejný zájem (tj. výzkum, který má 
potenciál pro další vývoj životně 
důležitého léku, vakcíny nebo medicínské 
diagnostiky) zaručí udělování licencí v 
rámci partnerství Global Access (jak 
stanovuje čl. 40 odst. 1) dostupnost cenově 
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přijatelné péče pro všechny občany Unie, 
jakož i pro pacienty v zemích s nízkými a 
středními příjmy.   

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Článek 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47a
Partnerství veřejného a soukromého 

sektoru 
1. V souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. XX/XX [program Horizont 2020] může 
být program Horizont 2020 prováděn 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, pokud se všichni 
zúčastnění partneři zaváží k podpoře 
rozvoje a provádění programu Horizont 
2020.
2. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru se určí a provede otevřeným a 
průhledným způsobem na základě 
hodnocení nezávislých odborníků 
v souladu s článkem 37 tohoto nařízení.
Toto hodnocení vychází z následujících 
kritérií:
a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie a 
přidaná hodnota nástroje partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;
b) míra dopadu na konkurenceschopnost, 
udržitelný růst a socioekonomické otázky 
vymezením jasných a měřitelných 
společenských cílů a cílů 
konkurenceschopnosti, včetně vytváření 
pracovních míst a cílů v oblasti vzdělávání 
/ odborné přípravy, a zásad odpovědnosti 
za dosažení těchto cílů.



PE492.788v01-00 92/121 AM\907844CS.doc

CS

3. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud jsou splněna a ve 
smluvním ujednání stanovena tato 
kritéria:
a) všichni partneři dlouhodobě usilují a 
vyváženým způsobem přispívají k dosažení 
výsledků na základě sdílené vize a jasně 
vymezených cílů;
b) rozsah požadovaných zdrojů a 
schopnost zajistit další investice do 
výzkumu a inovací;
c) jasné vymezení úloh partnerů a 
dohodnuté klíčové ukazatele výkonnosti 
na zvolené období.
d) komplementarita s dalšími částmi 
programu Horizont 2020 a soulad se 
strategickým programem Unie pro 
výzkum a inovace;
e) zapojení do partnerství všech 
zainteresovaných partnerů v rámci celého 
hodnotového řetězce, včetně koncových 
uživatelů, MSP a veřejných výzkumných 
institucí. 
4. Pravidla pro účast a šíření a postupy 
hodnocení a výběru návrhů zahrnujících 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru vytvořené či financované v rámci 
programu Horizont 2020 plně odpovídají 
nařízení (EU) č. XX/XX [finanční
nařízení].
5. Účast Unie v těchto partnerstvích může 
mít jednu z těchto forem:
a) finanční příspěvky Unie pro společně 
prováděné projekty na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu, s 
výhradou změny jejich základních aktů 
při plném zohlednění výsledků analýzy 
nákladů a přínosů, která se provede v 
rámci plánovaného hodnocení dopadů
tohoto nástroje, jakož i plnění kritérií
stanovených v odstavci 2 tohoto článku;  
pro nová partnerství veřejného a 
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soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro další financující 
orgány uvedené v čl. [55 odst. 1 písm. b) 
bodě v) nebo vii)] nařízení (EU) č. XX/XX 
[finanční nařízení]. Tato forma 
partnerství se uplatní pouze v případech, 
kdy to zdůvodňuje šíře sledovaných cílů a 
rozsah požadovaných zdrojů a kde jiné 
formy partnerství nesplní tyto cíle nebo 
nevytvoří nezbytný pákový efekt;  
b) uzavření smluvního ujednání mezi 
partnery uvedenými v odstavci 1, ve 
kterém se stanoví cíle partnerství, 
příslušné závazky partnerů, hlavní 
ukazatele výkonnosti a výstupy, kterých se 
má dosáhnout, včetně označení 
výzkumných a inovačních činností, na 
které se žádá podpora z programu 
Horizont 2020.

Or. de

Odůvodnění

Partnerství veřejného a soukromého sektoru se mají zakládat pouze tehdy, mají-li jako nástroj 
přidanou hodnotu (tj. pokud jde o průmyslovou účast, vyvážení zdrojů ze soukromých 
prostředků nebo posílení konkurenceschopnosti celého hodnotového řetězce) v porovnání 
s jinými možnými nástroji. Zvláštní povaha tohoto typu financování výzkumu se tak zohlední, 
aniž by byl ponechán prostor pro jakékoli porušení pravidel pro účast. Odpovídá to 
ústřednímu požadavku zjednodušení. 

Pozměňovací návrh 745
Bernd Lange

Návrh nařízení
Článek 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47a
V případě akcí v oblasti relevantní pro 
veřejné zdraví stanoví grantová dohoda 
pravidla pro přístup k výsledkům výzkumu 
pro všechny prostřednictvím strategií 
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přenosu technologie, které budou ze 
sociálního hlediska odpovědné. 

Or. de

Odůvodnění

Výsledky veřejného výzkumu by měly být přístupné pro všechny. V kontextu evropského 
výzkumu je proto třeba zohlednit sociální výhody společně s vědeckou excelencí. Sem patří 
všeobecný přístup k životně důležitým lékům. 

Pozměňovací návrh 746
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48 vypouští se
Ceny
Udělení každé ceny je podmíněno přijetím 
vhodných závazků v oblasti publicity. 
Pracovní program nebo pracovní plán 
mohou obsahovat zvláštní povinnosti 
týkající se využívání a šíření.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení týkající se vlastnictví, 
přístupových práv, využívání a šíření 
výsledků včetně pravidel pro udělování 
licencí se stanoví v podmínkách pro 
udělení ceny, a to s cílem zajistit co 
největší převzetí výsledků a finančně 
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dostupný a rozsáhlý přístup k nim. 

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení, především týkající se 
vlastnictví, přístupových práv, využívání a 
šíření výsledků se stanoví v podmínkách 
pro udělení ceny, a to s cílem zajistit co 
největší převzetí výsledků a finančně 
dostupný a rozsáhlý přístup k nim. 

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel vlastní výsledky a dosažené
údaje a uděluje nevýhradní licence třetím
stranám, aby využily výsledků za
spravedlivých a přiměřených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 49 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadávání zakázek, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi 
a zadávání veřejných zakázek na inovativní 
řešení

Zadávání zakázek v předobchodní fázi 
a zadávání veřejných zakázek na inovativní 
řešení

Or. en

Odůvodnění

Článek 35 stanovuje, že financování EU může mít pouze formu zadávání zakázek 
v předobchodní fázi (PCP) nebo zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení (PIS), 
a není nutné zajišťovat režim duševního vlastnictví pro jiné veřejné zakázky než PCP a PIS. 

Pozměňovací návrh 751
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se
Zadávání zakázek, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi 
a zadávání veřejných zakázek na 
inovativní řešení
1. Výsledky vytvořené v rámci zakázky 
zadané Komisí vlastní Unie, není-li 
v rámci nabídkového řízení stanoveno 
jinak.
2. Smlouvy v případě zadávání zakázek 
v předobchodní fázi obsahují zvláštní 
ustanovení o vlastnictví, přístupových 
právech a udělování licencí, aby bylo 
zajištěno co největší převzetí výsledků a 
aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění. Dodavatel, 
který vytvoří výsledky v rámci zakázky 
v předobchodní fázi, musí vlastnit alespoň 
s nimi spojená práva duševního 
vlastnictví. Zadavatelé získají alespoň 
přístupová práva k výsledkům bez 
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poplatků pro své vlastní použití, jakož i 
právo udělovat nebo vyžadovat, aby 
zúčastnění dodavatelé udělovali, třetím 
stranám nevýhradní licence k využívání 
výsledků za spravedlivých a přiměřených 
podmínek bez práva udělovat sublicence. 
Jestliže dodavatel ve stanovené době po 
zadání zakázky v předobchodní fázi, která 
je uvedena ve smlouvě, výsledky obchodně 
nevyužije, převede vlastnictví výsledků na 
zadavatele.
3. Smlouvy v případě zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
přístupových právech a udělování licencí, 
aby bylo zajištěno co největší převzetí 
výsledků a aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se
Zadávání zakázek, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi 
a zadávání veřejných zakázek na 
inovativní řešení
1. Výsledky vytvořené v rámci zakázky 
zadané Komisí vlastní Unie, není-li 
v rámci nabídkového řízení stanoveno 
jinak.
2. Smlouvy v případě zadávání zakázek 
v předobchodní fázi obsahují zvláštní 
ustanovení o vlastnictví, přístupových 
právech a udělování licencí, aby bylo 
zajištěno co největší převzetí výsledků a 
aby nedocházelo k žádnému 
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nespravedlivému zvýhodnění. Dodavatel, 
který vytvoří výsledky v rámci zakázky 
v předobchodní fázi, musí vlastnit alespoň 
s nimi spojená práva duševního 
vlastnictví. Zadavatelé získají alespoň 
přístupová práva k výsledkům bez 
poplatků pro své vlastní použití, jakož i 
právo udělovat nebo vyžadovat, aby 
zúčastnění dodavatelé udělovali, třetím 
stranám nevýhradní licence k využívání 
výsledků za spravedlivých a přiměřených 
podmínek bez práva udělovat sublicence. 
Jestliže dodavatel ve stanovené době po 
zadání zakázky v předobchodní fázi, která 
je uvedena ve smlouvě, výsledky obchodně 
nevyužije, převede vlastnictví výsledků na 
zadavatele.
3. Smlouvy v případě zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
přístupových právech a udělování licencí, 
aby bylo zajištěno co největší převzetí 
výsledků a aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výsledky vytvořené v rámci zakázky 
zadané Komisí vlastní Unie, není-li 
v rámci nabídkového řízení stanoveno 
jinak.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jak stanovuje článek 35, financování EU může mít pouze formu zadávání zakázek 
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v předobchodní fázi (PCP) nebo zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení (PIS), 
a není nutné zajišťovat režim duševního vlastnictví pro jiné veřejné zakázky než PCP a PIS. 

Pozměňovací návrh 754
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vynálezce zůstává vlastníkem výsledků 
a zadavatelům jsou udělena uživatelská 
práva pro vlastní použití, stejně jako právo 
na využívání.  

Or. en

Odůvodnění

Duševní vlastnictví podle běžných postupů při zadávání veřejných zakázek přísluší vynálezci a 
musí zůstat pravidlem, ať už je úroveň financování nástroje (grant, veřejná zakázka, zakázka 
v předobchodní fázi nebo veřejná zakázka na inovativní řešení) jakákoli. Vlastnictví EU musí 
zůstat výjimkou a pro případy, kdy vynálezce není schopen výsledků využít.

Pozměňovací návrh 755
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Využívání výsledků třetí stranou, jak 
je stanoveno v pravidlech pro účast a 
šíření, je však omezeno na uspokojení 
potřeby Unie nebo rozhodujícího 
členského státu / států s vyloučením 
jakéhokoli komerčního využití třetí 
stranou. Vlastník může odmítnout udělení 
těchto práv třetím stranám v případě 
poškození jeho legitimního zájmu. 

Or. en
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Odůvodnění

Omezení využívání výsledků, které by mělo zohlednit potřebu Unie při zajišťování ochrany 
legitimních zájmů vlastníka. 

Pozměňovací návrh 756
Christian Ehler

Návrh nařízení
Hlava III a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava IIIa
Zvláštní ustanovení

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
Zadávání zakázek, zadávání zakázek v 

předobchodní fázi a zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení

Zadávání zakázek, zadávání zakázek v 
předobchodní fázi a zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení
1. Na každou zakázku, kterou zadává 
Komise společně s členskými státy, se 
vztahují pravidla zadávání veřejných 
zakázek uvedená v nařízení (EU) 
č. XX/XX [finanční nařízení] a nařízení 
(EU) č. XX/XX [nařízení v přenesené 
pravomoci].
2. Financování z prostředků Unie může 
mít podobu zadávání zakázek v 
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předobchodní fázi nebo zadávání zakázek 
na inovativní řešení, které provádí Komise 
společně se zadavateli z členských států a 
přidružených zemí.
Zadávací řízení:
a) musí dodržovat zásady 
transparentnosti, nediskriminace, 
rovného zacházení, řádného finančního 
řízení a proporcionality, pravidla 
hospodářské soutěže a případně směrnic 
2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES.
b) může obsahovat zvláštní podmínky, 
například omezení místa provedení 
zadaných činností pro zadávání zakázek 
v předobchodní fázi na území členských 
států a zemí přidružených k programu 
Horizont 2020, je-li to řádně odůvodněno 
cíli akcí;
c) může opravňovat k zadání několika 
zakázek v rámci jednoho řízení 
(pořizování z více zdrojů);
d) stanoví zadání zakázek hospodářsky 
nejvýhodnější nabídce (nabídkám). 
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odstavci 1 z hlediska veřejného 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané veřejné 
zakázky. Tato kritéria kromě ceny nebo 
nákladů zahrnují další kritéria spojená 
s předmětem dané veřejné zakázky, jako 
je: kvalita, včetně technického přínosu, 
estetická a funkční charakteristika, 
dostupnost, design pro všechny uživatele, 
environmentální vlastnosti a inovativní 
charakter, včetně mj. dodatečných 
inovativních řešení, která doplňují 
minimální požadavky stanovené při 
vypsání zakázky, popisný dokument nebo 
výzva k potvrzení zájmu; 
3. Smlouvy v případě zadávání zakázek 
v předobchodní fázi obsahují zvláštní 
ustanovení o vlastnictví, přístupových 
právech a udělování licencí, aby bylo 
zajištěno co největší převzetí výsledků a 
aby nedocházelo k žádnému 
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nespravedlivému zvýhodnění. Dodavatel, 
který vytvoří výsledky v rámci zakázky 
v předobchodní fázi, musí vlastnit alespoň 
s nimi spojená práva duševního 
vlastnictví. Zadavatelé získají alespoň 
přístupová práva k výsledkům bez 
poplatků pro své vlastní použití, jakož i 
právo udělovat nebo vyžadovat, aby 
zúčastnění dodavatelé udělovali třetím 
stranám nevýhradní licence k využívání 
výsledků za spravedlivých a přiměřených 
podmínek bez práva udělovat sublicence. 
Jestliže dodavatel ve stanovené době po 
zadání zakázky v předobchodní fázi, která 
je uvedena ve smlouvě, výsledky obchodně 
nevyužije, převede vlastnictví výsledků na 
zadavatele.
4. Smlouvy v případě zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
přístupových právech a udělování licencí, 
aby bylo zajištěno co největší převzetí 
výsledků a aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
Ceny

1. Financování z prostředků Unie může 
mít formu cen, jak je definováno v [hlavě 
VII] nařízení (EU) č. XX/XX [finanční 
nařízení]. Udělování cen je podporováno, 
nikoliv však jako náhrada za řádně 
strukturované financování.
2. Pravidla soutěže jsou stanovena v 
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pracovním programu.
3. Pravidla soutěže alespoň stanoví 
podmínky pro účast, kritéria pro udělení, 
včetně lhůty pro podávání návrhů a lhůty 
pro udělení, částku ceny a ustanovení 
ohledně platby.
Ceny nelze udílet přímo, bez uskutečnění 
soutěže, a každý rok se zveřejňují.
4. Přihlášky do soutěže vyhodnocuje 
komise odborníků na základě 
zveřejněných pravidel soutěže.
Ceny poté uděluje příslušná schvalující 
osoba vycházející z posouzení 
provedeného komisí odborníků, kteří mají 
na základě posouzení kvality návrhů 
možnost rozhodnout, zda doporučí udělení 
ceny, či nikoli.
5. Výše ceny nezávisí na nákladech, které 
příjemci vznikly.
6. Pokud provedení akce nebo pracovního 
programu vyžaduje, aby příjemce grantu 
Unie udělil ceny třetím osobám, smí 
příjemce grantu Unie tyto ceny 
poskytnout, jestliže je minimální obsah 
pravidel soutěže přísně definován 
v rozhodnutí o grantu nebo v grantové 
dohodě mezi příjemcem a Komisí, tak aby  
nebyl ponechán prostor pro volné 
uvážení.
7. Na šíření výsledků se vztahuje hlava III 
tohoto nařízení. Veškeré další povinnosti 
týkající se šíření a využívání výsledků jsou 
stanoveny v pravidlech soutěže.
8. Není-li cena udělena ve lhůtě stanovené 
pravidly soutěže, prostředky přidělené na 
soutěž se přerozdělí v rámci téhož cíle 
podle nařízení (EU) č. XX/XX [program 
Horizont 2020].

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto z článků 34 a 48. Odstavce 3–6 obsahují nynější znění návrhu finančního nařízení, 
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který je stále předmětem třístranných jednání, a tudíž se mohou změnit po přijetí návrhu. 
Odstavec 7 přidává klíčová ustanovení pro práva k duševnímu vlastnictví a pro šíření 
výsledků. Odstavec 8 zajišťuje, že finanční prostředky přidělené v rámci programu Horizont 
2020 zůstanou v rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací, zejména v případě, že nový nástroj cen 
na podporu inovací nepřináší kýžené dopady.

Pozměňovací návrh 759
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 b
Zadávání zakázek, zadávání zakázek v 

předobchodní fázi a zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení

1. Na každou zakázku, kterou zadává 
Komise společně s členskými státy, se 
vztahují pravidla zadávání veřejných 
zakázek uvedená v nařízení (EU) 
č. XX/XX [finanční nařízení] a nařízení 
(EU) č. XX/XX [nařízení v přenesené 
pravomoci].
Financování z prostředků Unie může mít 
podobu zadávání zakázek v předobchodní 
fázi nebo zadávání zakázek na inovativní 
řešení, které provádí Komise společně se 
zadavateli z členských států a 
přidružených zemí nebo agentury Unie 
společně se zadavateli z členských států a 
přidružených zemí.
Zadávací řízení:
a) musí dodržovat zásady 
transparentnosti, nediskriminace, 
rovného zacházení, řádného finančního 
řízení a proporcionality, pravidla 
hospodářské soutěže a případně směrnic 
2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES.
b) může obsahovat zvláštní podmínky, 
například omezení místa provedení 
zadaných činností pro zadávání zakázek 
v předobchodní fázi na území členských 
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států a zemí přidružených k programu 
Horizont 2020, je-li to řádně odůvodněno 
cíli akcí;
c) může opravňovat k zadání několika 
zakázek v rámci jednoho řízení 
(pořizování z více zdrojů);
d) stanoví zadání zakázek hospodářsky 
nejvýhodnější nabídce (nabídkám).
3. Smlouvy v případě zadávání zakázek 
v předobchodní fázi obsahují zvláštní 
ustanovení o vlastnictví, přístupových 
právech a udělování licencí, aby bylo 
zajištěno co největší převzetí výsledků a 
aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění. Dodavatel, 
který vytvoří výsledky v rámci zakázky 
v předobchodní fázi, musí vlastnit alespoň 
s nimi spojená práva duševního 
vlastnictví. Zadavatelé získají alespoň 
přístupová práva k výsledkům bez 
poplatků pro své vlastní použití, jakož i 
právo udělovat nebo vyžadovat, aby 
zúčastnění dodavatelé udělovali třetím 
stranám nevýhradní licence k využívání 
výsledků za spravedlivých a přiměřených 
podmínek bez práva udělovat sublicence. 
Jestliže dodavatel ve stanovené době po 
zadání zakázky v předobchodní fázi, která 
je uvedena ve smlouvě, výsledky obchodně 
nevyužije, převede vlastnictví výsledků na 
zadavatele.
4. Smlouvy v případě zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
přístupových právech a udělování licencí, 
aby bylo zajištěno co největší převzetí 
výsledků a aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Článek 49 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 c
Finanční nástroje

1. Finanční nástroje mohou mít některou 
z uvedených forem, jsou vynakládány v 
souladu s [hlava VIII] nařízení (EU) č. 
XX/XX [finanční nařízení] a mohou být 
kombinovány vzájemně a s jinými granty 
financovanými z rozpočtu Unie, včetně 
programu Horizont 2020.
2. V souladu s článkem [54] nařízení (EU) 
č. XX/XX [finanční nařízení], může 
Komise delegovat prováděcí úkoly a řízení 
finančních nástrojů na EIB, EIF a jiné 
finanční instituce.
3. V souladu s čl. [18 odst. 2] nařízení 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení] jsou 
příjmy a splátky pocházející z finančního 
nástroje stanoveného podle nařízení (EU)
č. XX/XX [Horizont 2020] přiděleny na 
tento finanční nástroj.
4. Příjmy a splátky pocházející 
z finančního nástroje na sdílení rizik 
zřízeného na základě rozhodnutí č. 
1982/2006/ES a počáteční fáze nástroje 
pro rychle rostoucí a inovativní malé a 
střední podniky (GIF 1) zřízeného podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1639/2006/ES, jsou vázány k 
nástupnickým finančním nástrojům podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [program 
Horizont 2020].
5. Komise zajistí, aby všechny typy 
finančních zprostředkovatelů, včetně 
vnitrostátních a regionálních veřejných 
bank, jakož i regionálních investičních 
bank, byly přiměřeně zapojeny do 
provádění finančních nástrojů.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 761
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 d
Partnerství veřejného a soukromého 

sektoru
1. V souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. XX/XX [program Horizont 2020] může 
být program Horizont 2020 prováděn 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, pokud se všichni 
zúčastnění partneři zaváží k podpoře 
rozvoje a provádění programu Horizont 
2020.
2. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru se určí otevřeným a průhledným 
způsobem na základě hodnocení 
nezávislých odborníků v souladu s 
článkem 37 tohoto nařízení. Toto 
hodnocení vychází z následujících kritérií:
a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie a 
přidaná hodnota nástroje partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;
b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a 
socioekonomické otázky.
3. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud jsou splněna a ve 
smluvním ujednání stanovena tato 
kritéria:
a) všichni partneři dlouhodobě usilují o 
dosažení výsledků na základě společné 
vize a jasně vymezených cílů;
b) rozsah zapojených zdrojů a schopnost 
zajistit další investice do výzkumu 
a inovací;
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c) jasné vymezení úloh každého 
z partnerů a dohodnuté klíčové ukazatele 
výkonnosti na zvolené období.
4. Pravidla pro účast a šíření výsledků 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která byla vytvořena a 
financována v rámci programu Horizont 
2020, jsou plně v souladu s nařízením 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení] a s 
pravidly stanovenými tímto nařízením, s 
výjimkou případů specifických potřeb.
Pravidla pro partnerství veřejného a 
soukromého sektoru se mohou odchylovat 
od služebního řádu Unie, pokud akty, 
kterými se tyto subjekty podle čl. 1a odst. 2 
služebního řádu zřizují, použití služebního 
řádu nepředpokládají.
5. Odchylky od pravidel uvedených 
v odstavci 2 a zvláštní důvody pro takové 
odchylky musí být oznámeny Evropskému 
parlamentu a Radě v pracovním 
dokumentu, který je vypracováván každý 
rok. Pracovní dokument rovněž shrne 
pokrok při dosahování cíle, pro nějž byly 
jednotlivé subjekty zřízeny, a význam výše 
uvedených odchylek pro dosažení tohoto 
pokroku.
6. Účast Unie v těchto partnerstvích může 
mít jednu z těchto forem:
a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů; 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro další financující 
orgány uvedené v čl. [55 odst. 1 písm. b) 
bodě v) nebo vii)] nařízení (EU) č. XX/XX 
[finanční nařízení]. Tato forma 
partnerství se použije pouze v případech, 
kdy je to opodstatněno rozsahem 
sledovaných cílů a mírou potřebných 
zdrojů;
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b) uzavření smluvního ujednání mezi 
partnery uvedenými v odstavci 1, ve 
kterém se stanoví cíle partnerství, 
příslušné závazky partnerů, hlavní 
ukazatele výkonnosti a výstupy, kterých se 
má dosáhnout, včetně označení 
výzkumných a inovačních činností, na 
které se žádá podpora z programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 e
Partnerství v rámci veřejného sektoru

1. Pravidla stanovená v tomto nařízení se 
rovněž vztahují na partnerství v rámci 
veřejného sektoru, jak je uvedeno v 
článku [20] nařízení (EU) č. XX/XX 
[Horizont 2020].
2. Partnerství v rámci veřejného sektoru 
financovaná nástrojem ERA-NET mohou 
být způsobilá ke spolufinancování v rámci 
programu Horizont 2020, jsou-li splněny 
následující podmínky:
a) značné předchozí finančními závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce
b) harmonizovaná pravidla a způsoby 
provádění společných výzev a akcí.
Partnerství v rámci veřejného sektoru lze 
podporovat buď v rámci priorit 
stanovených v čl. 5 odst. 2, nebo mezi 
těmito prioritami, zejména 
prostřednictvím:



PE492.788v01-00 110/121 AM\907844CS.doc

CS

3. Iniciativy společného plánování 
v souladu s článkem 185 Smlouvy o 
fungování EU mohou být způsobilá ke 
spolufinancování v rámci programu 
Horizont 2020, jsou-li splněny následující 
podmínky:
a) reálná potřeba specializované 
prováděcí struktury na základě článku 
185 Smlouvy o fungování EU;
b) vysoká míra závazku zúčastněných 
zemí k integraci na vědecké, řídící 
a finanční úrovni;
c) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;
d) kritická míra s ohledem na velikost a 
počet dotčených programů, podobnost 
činností a jejich podíl na příslušném 
výzkumu;
4. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit iniciativě společného plánování, 
pokud jsou splněna a v dohodě stanovena 
tato kritéria:
a) jasné vymezení sledovaného cíle a jeho 
význam pro cíle programu Horizont 2020 
a obecnější cíle politiky Unie;
b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 49 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49f
Nástroj pro malé a střední podniky

1. Pouze malé a střední podniky mohou 
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reagovat na výzvy k podávání návrhů 
vydané v rámci specializovaného nástroje 
pro malé a střední podniky uvedené v 
článku [18] nařízení (EU) č. XX/XX 
[Horizont 2020]. Je třeba je podpořit k 
účasti společně s jinými podniky, 
výzkumnými organizacemi a univerzitami.
Byl-li jednou podnik zhodnocen jako 
MSP, předpokládá se, že tento právní 
status pokračuje během celého trvání 
projektu, a to i v případech, kdy tento 
podnik v důsledku svého růstu později 
překročí strop stanovený v definici MSP. 
2. Výzvy k předkládání návrhů v rámci 
nástroje pro malé a střední podniky musí 
být otevřené a v největší možné míře 
založené na přístupu zdola nahoru. Je-li 
to uvedeno v pracovním programu, může 
se použít zjednodušený dvoustupňový 
postup hodnocení, pokud to s sebou 
nenese prodloužení doby na celkové 
hodnocení.
3. V souladu s článkem 17a nesmí „doba 
pro uzavření smlouvy“ v rámci nástroje 
pro malé a střední podniky přesáhnout 
šest měsíců.
3. V souladu s tímto nařízením může 
grantová dohoda uzavřená v rámci 
nástroje pro malé a střední podniky 
obsahovat zvláštní ustanovení zejména o 
zadávání subdodávek, vlastnictví, 
přístupových právech a o využívání a 
šíření výsledků.
4. Je-li nutné při provádění akce provést 
revizi grantové dohody uzavřené v rámci 
nástroje pro malé a střední podniky, 
zejména co se týče změn ve složení 
konsorcia, použije se zjednodušený postup 
revize.
5. Komise zajistí dostatečnou doplňkovost 
nástroje pro malé a střední podniky 
v rámci programu Horizont 2020 s 
finančními nástroji v rámci téhož 
programu a programu COSME, a dále se 
systémy a nástroji zavedenými společně se 
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členskými státy, jako je například 
společný program Eurostars.

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Článek 49 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49g
Rychlá cesta k inovacím

1. Každý právní subjekt, který má možnost 
se zúčastnit činností pokrytých částí II 
(Vedoucí postavení v průmyslu) a částí III
(Společenské výzvy) zvláštního programu
(nařízení (EU) xy/2012), může předkládat 
návrhy, které se posuzují v rámci Nástroje
rychlé cesty k inovacím 2.
V části II (Vedoucí postavení v průmyslu) 
lze předkládat návrhy pro každou 
technologickou oblast definovanou v 
rámci specifického cíle „Vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ [zvláštní program], aniž by
byl omezen předmět výzkumu.
V části III (Společenské výzvy) lze 
předkládat návrhy pro každou 
společenskou výzvu, bez omezení 
technologické oblasti.  
2. Návrhy lze předkládat kdykoli. Komise 
zahájí ve stanovené době dvakrát za rok 
hodnotící období. Doba mezi počátkem 
hodnotícího období a udělením grantu 
nepřekročí šest měsíců. 
3. Zaprvé, návrhy jsou tříděny podle 
kritérií pro přidělení grantu, jimiž je 
„dopad“ a „kvalita a efektivita 
provádění“. Zadruhé, na základě 
„excelence“ jakožto klíčového kritéria pro 
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přidělení grantu se stanoví konečné 
pořadí, které rozhodne o udělení grantu. 
4. Akce prováděné prostřednictvím rychlé 
cesty k inovacím se neúčastní více než pět 
právních subjektů. 
3. Grant z programu Horizont 2020 se 
určí podle čl. 22 písm. 3a) (nové).

Or. en

Odůvodnění

Při důkladném zohlednění plánovaného zaměření programu na inovace musí Horizont 2020 
poskytnout alespoň jeden nástroj, který systematicky umožní, aby inovativní nápady byly 
kdykoli ohodnoceny a financovány při uplatnění rychlého, standardizovaného a spolehlivého 
postupu. Otevřené výzvy či přístup „zdola nahoru“ se zaručenými šesti měsíci doby do 
udělení grantu zajistí, aby inovativní myšlenky nepodléhaly riziku, že až bude projekt konečně 
zahájen, budou zastaralé. Rovněž tak bude zvýšena účast průmyslu.

Pozměňovací návrh 765
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 49 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49h
Jiná zvláštní ustanovení

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi, zadávání zakázek na 
inovativní řešení, o změnách složení 
konsorcia, utajovaných informacích, 
otevřeném přístupu k výzkumným
publikacím, využití, šíření a převodech 
výsledků a licencích k výsledkům.
2. Pro činnosti související s výzkumem v 
oblasti bezpečnosti a technologického 
rozvoje může financování dosáhnout 
maximální výše 100 % celkových 
způsobilých nákladů plus dodatečná 
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paušální sazba ve výši 20 % na pokrytí 
nepřímých nákladů akce, nebo 70 %  
celkových způsobilých nákladů, jsou-li 
vykázány skutečné nepřímé náklady, ve 
zvláštních případech, které se týkají 
rozvoje schopností v oblastech s velmi 
omezenou velikostí trhu a rizikem selhání 
trhu nebo pro urychlený vývoj vybavení 
jako reakce na nové hrozby, je-li to 
stanoveno v pracovním programu.
3. V případě akcí na podporu stávající 
nebo nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se využívání této 
infrastruktury.
4. V případě akcí ERV v oblasti 
hraničního výzkumu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.
5. V případě akcí týkajících se odborné 
přípravy a mobility může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení o závazcích 
týkajících se výzkumných pracovníků, 
kteří mají z akce prospěch, vlastnictví, 
přístupových práv a přenositelnosti.
6. V případě koordinačních a podpůrných 
akcí může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení zejména o vlastnictví, 
přístupových právech, využívání a šíření 
výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 0 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA 0
Kodex osvědčených postupů Komise 

Komise, včetně agentur a orgánů, které 
jednají jejím jménem, dodržují ve vztahu k 
veškerým projektům programu Horizont 
2020 následující zásady: 
Doba do nabídky
Prioritou je zkrácení doby pro rozhodnutí 
o úspěšných nabídkách. V závislosti na 
povaze každé konkrétní výzvy je však třeba 
náležitě zohlednit také tyto požadavky:  
Jasné a transparentní mechanismy pro 
rozvoj výzev pro konkrétní témata umožní 
rovné podmínky, začlenění a nárůst 
účasti. To by mělo pokud možno platit pro 
všechny programy a témata.  
Budou-li plánované výzvy vhodným 
způsobem oznámeny předem, umožní to 
potenciálním účastníkům vytvořit před 
zveřejněním výzvy nabízející konsorcia, a  
dosáhnout tak kvalitnějších nabídek.
Zachování rozumné doby mezi 
zveřejněním výzvy a lhůtou pro 
předkládání nabídek může vést ke 
kvalitnějším nabídkám a vyrovnanějším 
podmínkám mezi účastníky s různými 
stupni administrativní kapacity, 
zkušeností s účastí v programech 
financovaných Unií, rozdílnými jazyky a 
různými úrovněmi jazykových znalostí 
angličtiny. 
Lhůty pro výzvy by měly být naplánovány 
při zohlednění plného rozsahu výzev EU a 
akademického a obchodního kalendáře 
potenciálních účastníků. 
Doba do udělení grantu
Průměrná doba do udělení grantu je šest 
měsíců od data nabídky pro vyjednávání.  
Celková doba, kterou Komise potřebuje k 
dokončení interního postupu, včetně 
přípravy všech relevantních informací a 
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dokumentace, hodnocení a podpisu 
grantových dohod, nepřekročí 60 dní.  
Účastníci mají celkem nejméně 60 
pracovních dní pro přípravu všech 
relevantních informací a požadované 
dokumentace. 
Odpovídá-li to povaze jakékoli konkrétní 
výzvy, je třeba řádně zohlednit postup 
hodnocení ve dvou etapách, s cílem snížit 
náklady na přípravu návrhů, které 
neuspěly. Pro postupy hodnocení ve dvou 
etapách je průměrná doba do udělení 
grantu devět měsíců. Použije-li se postup 
hodnocení ve dvou etapách, měla by 
existovat shoda, pokud jde o formát 
konceptu návrhů, a žadatelé musí mít 
dostatek času na přípravu druhé etapy 
nabídek.  
Komise usiluje o to, aby rozhodnutí nebo 
žádosti o informace byly poskytovány co 
nejrychleji, v rozumné lhůtě. Komise 
nebude od účastníků vyžadovat, aby 
přepracovali nebo podrobili novému 
vyjednávání části nabídky, která byla 
zpočátku úspěšná, pokud k tomu nebude 
mít rozumný a oprávněný důvod.  
Účastníkům je poskytnut dostatek času, 
aby připravili informace a dokumentaci 
potřebné pro projekty. 
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, mají-li 
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 
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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.
Komise se pokud možno vynasnaží 
zabránit načasování výzev tak, aby 
potenciální účastníci museli předložit 
dokumentaci během standardní doby 
akademických prázdnin a podnikových 
dovolených.
Cílem Komise je omezit dobu potřebnou
k vypracování nezbytných dokumentů, 
jakmile byla grantová dohoda uzavřena, 
na 15 pracovních dnů.
Ve vhodných případech, jako je tomu u 
MSP, může být Komisi povoleno, aby v 
zájmu užitku zrušila povinnost účastníků 
spočívající v předložení části či celé 
požadované dokumentace, byla-li tato 
dokumentace již předložena v minulosti v 
rámci jiného postupu a byly-li dané 
dokumenty vydány ve stanovené rozumné 
lhůtě a jsou dosud platné. V těchto 
případech by mohl být příslušný účastník 
vyzván, aby na svou čest prohlásil, že 
dokumentace byla již poskytnuta v rámci 
předcházejícího postupu (který upřesní), a 
aby potvrdil, že nedošlo ke změně situace. 
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).
Komise nestanoví cíle na úrovni upisování 
pro jednotlivé výzvy.
Doba do provedení platby
Účastníkům, kteří odvedli práci, kterou 
měli dle smlouvy vykonat, by měla být 
včas vyplacena jejich odměna. 
Komise zajistí, aby účastníci obdrželi 
peníze, které jim přísluší, do 30 dnů poté, 
co budou Komisi předloženy nezbytné 
podklady. Komise uvědomí koordinátora 
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projektu a účastníky o jakýchkoli 
nesrovnalostech v souvislosti s 
dodatečnými dokumenty do dvou týdnů od 
předložení informací Komisi. Není-li toto 
vyrozumění doručeno, Komise je povinna 
zaplatit dlužnou částku.  
Komise učiní kroky k zajištění toho, aby 
projektoví koordinátoři rozdělili peníze 
určené na projekt co nejrychleji a 
spravedlivě, v souladu s grantovou 
dohodou, a aby tyto prostředky byly 
rozděleny mezi partnery poměrně tomu, 
co přísluší každému z partnerů.  
Nedohodnou-li se tak všichni účastníci, 
koordinátoři projektů nezadrží 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.
Jakmile byla platba koordinátorovi 
projektu provedena, Komise informuje 
účastníky o výši vyplacené částky a datu 
provedení platby.
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.
V případech, kdy do projektu vstupují noví 
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.
Komise uplatní hierarchický proces 
auditu, jímž se zajistí, aby auditoři 
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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 administrativní postup pro účastníky 
přehlednější a jednodušší. Jakmile je
audit předložen, Komise nebude 
požadovat další informace.
EU bude povinna 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 
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. 
Na žádost účastníka dodržuje grantová 
dohoda akademický a obchodní kalendář. 
Například se to bude týkat především 
projektů, u nichž je třeba přijmout 
doktorandy, kteří jsou sotva k dispozici 
uprostřed akademického kalendáře.
Odvolání
Komise stanoví formální postup pro 
stížnosti účastníků, který může zahrnovat 
jmenování veřejného ochránce práv, který 
se konkrétně věnuje projektům 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. Tento postup je transparentní a 
výsledky i rozhodovací postup jsou 
přístupné pro všechny účastníky. 
Účastníci mají možnost předložit stížnosti 
ohledně jakékoli oblasti jejich zapojení v 
programu Horizont 2020. Postup pro 
podávání stížností není omezen na 
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procesní aspekty hodnocení návrhů.
Komise na stížnosti odpoví předběžným 
rozhodnutím do 30 dnů od obdržení 
stížnosti.  
V souladu se směrnicí 2008/52/ES a 
usnesením Evropského parlamentu ze dne
13. září 2011 o provádění směrnice o 
mediaci v členských státech, jejím dopadu
a využití ze strany soudů
(2011/2026(INI)), 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 s 
účastníkem (účastníky) dohodne předem 
na mediačním středisku nebo na seznamu 
mediačních středisek, které akceptuje.
Komise vyčlení 0,5 % z rozpočtu 
programu Horizont 2020 na projekty, 
které byly původně neúspěšné a které jsou 
po odvolacím řízení hodnoceny kladně.
Sdělení
Postup schvalování etiky je transparentní 
pro všechny účastníky a žadatele, 
především v případě, když je tento postup 
důvodem průtahů při zahajování projektů.  
Pro schválení etiky by nemělo být nutné 
přeformulovávat informace, které již byly 
předloženy v rámci nabídky. Je-li to 
možné, použije Komise ke 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.
Účastníci mají možnost komunikovat 
přímo s projektovými pracovníky 
v případech, kdy mají opakovaně 
pochybnosti ohledně řízení projektu nebo 
činnosti koordinátora projektu. Není-li 
projektový pracovník přítomen, zajistí, aby 
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účastníci měli kontaktní údaje na jeho 
zástupce, který by měl být schopen činit 
rozhodnutí v době nepřítomnosti 
projektového pracovníka. Kontaktní údaje 
na příslušné pracovníky Komise musí být 
účastníkům k dispozici a musí jim být 
známy.  
Na žádost účastníků, s cílem umožnit jim 
připravit se na budoucí nabídky, poskytne 
Komise účastníkům zpětnou vazbu 
ohledně neúspěšných nabídek, včetně 
silných a slabých stránek, jak je 
identifikovali nezávislí odborníci, a sice 
podle článku 37 Pravidel pro účast a 
šíření výsledků.  
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