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Pozměňovací návrh 1803
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení pro program Horizont 
2020 je následující (v milionech EUR):

Orientační rozdělení pro program Horizont 
2020 je následující (v % celkového 
rozpočtu):

Or. en

Pozměňovací návrh 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT
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2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 32,8%

1. Evropská rada pro výzkum 15,7%

2. Budoucí a vznikající věda a technologie 3,4%

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 9,1%

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 3,5%

5. Rozšiřování excelence 0,9%

6. Věda a společnost 0,3%

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 24,0%

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 17,2%

2. Přístup k rizikovému financování** 4,0%

3. Inovace v MSP 2,8%

III. Společenské výzvy, z toho: 37,7%

1. Zdraví a dobré životní podmínky 10,2%

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4,9%

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 7,1%
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4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 8,0%

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3,6%

6. Porozumění evropským společnostem a společenským změnám 2,0%

7. Ochrana svobody a bezpečnosti v Evropě 1,9%

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 3,1%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,5%

CELKEM 100%

Or. en

Odůvodnění

Společné výzkumné středisko je institucí EU, která provádí velmi důležitou činnost v oblasti 
základního výzkumu. Tu je třeba v Horizontu 2020 posílit. Nemělo by se tak dít na úkor 
ostatních programů, které rovněž potřebují financování, například programu Marie Curie.

Pozměňovací návrh 1805
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700
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III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 32,2%

1. Evropská rada pro výzkum 17,0%

2. Budoucí a vznikající technologie 4,0%

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 7,4%

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 3,0%

5. Rozšiřování excelence 0,9%

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 26,0%

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 19,0%

2. Přístup k rizikovému financování** 4,0%

3. Inovace v MSP 3,0%

III. Společenské výzvy, z toho: 36,4%

1. Zdraví a dobré životní podmínky 8,0%

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 3,7%
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3. Bezpečná, čistá a účinná energie 9,1%

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 8,4%

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3,7%

6. Evropa v měnícím se světě – přemýšlivé společnosti podporující začlenění 1,2%

7. Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů 2,3%

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 3,0%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,3%

CELKEM 100%

Or. en

Pozměňovací návrh 1806
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888
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1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 31,8%

1. Evropská rada pro výzkum 17,1%

2. Budoucí a vznikající věda a technologie 4%

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 7,5%

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 3,2%

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 23,3%

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 17,8%

2. Přístup k rizikovému financování** 4,6%

3. Inovace v MSP 0,9%

III. Společenské výzvy, z toho: 41,3%

1. Zdraví a dobré životní podmínky 10,3%

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 5,3%

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 7,5%

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 8,8%
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5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 4,1%

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 5,3%

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1,2%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,5%

CELKEM Horizont 2020 Pre-ITER 100%

Dodatečná rozpočtová položka pro ITER 3,2%1

CELKEM Horizont 2020 + ITER 103,2%

Or. en

Odůvodnění

Z rozpočtů na pilíře 2 a 3 by neměly být odebírány prostředky na financování EIT. Pokud je 
EIT tím neúčinnějším a nejpřínosnějším způsobem, jak plnit cíle druhého a třetího pilíře, 
mohly by být tyto částky převedeny na programy EIT poté, co bude provedeno hodnocení
v polovině období. Částka 500 milionů EUR z původního rozpočtu EIT je určena na: 
„inkluzivní inovace“ (300 milionů) v zájmu rozšíření účasti, Marie Curie (100m) a inovace
v MSP (100m). 
ITER je jedinečným výzkumným zařízením pro fyziku vysokých teplot, astrofyziku a fyziku 
plazmatu, vývoj materiálů magnetické technologie. Navrhuje se, aby byl rozpočet Horizontu 
2020 rozšířen o ITER, tj. aby ITER byl nadále financován v tomto rámci.

Pozměňovací návrh 1807
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

                                               
1 The budget for ITER should be no less than EUR 2.7 billion.
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4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství

469
4 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 30,9%

1. Evropská rada pro výzkum 15,2%

2. Budoucí a vznikající technologie 3,5%

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 8,9%

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 3,3%

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 23,3%

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 16,5%

2. Přístup k rizikovému financování** 4,0%
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3. Inovace v MSP 2,8%

III. Společenské výzvy, z toho: 40,6%

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 10,2%

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 3,9%

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 7,1%

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 9,5%

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 6,0%

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 3,9%

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 3,1%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,1%

CELKEM 100%

Or. en

Pozměňovací návrh 1808
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280
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1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 29,2%

1. Evropská rada pro výzkum 14,2%

2. Budoucí a vznikající technologie 3,2%

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 8,1%

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 3,2%

5. Věda pro společnost a se společností 0,5%

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 28,5%

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 14,0%

2. Přístup k rizikovému financování** 4,5%

3. Inovace v MSP 10,0%
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III. Společenské výzvy, z toho: 36,3%

1. Zdraví a dobré životní podmínky 8,5%

2. Zajišťování potravin, bezpečnost a kvalita potravin, udržitelné zemědělství, 
mořský a námořní výzkum a biohospodářství 5,9%

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 8,2%

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava a mobilita 6,8%

5. Oblast klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny 4,7%

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 2,2%

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 3,5%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,5%

CELKEM 100%

Or. en

Pozměňovací návrh 1809
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 
20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000
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3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 
35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 
1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska
2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 27.1%

1. Evropská rada pro výzkum 11.4%

2. Budoucí a vznikající technologie 5.1%

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy
a profesního rozvoje

7.4%

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických 
infrastruktur)

3.2%

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 28.8%

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 17.8%

2. Přístup k rizikovému financování** 6.8%

3. Inovace v MSP 4.2%

III. Společenské výzvy, z toho: 39.2%

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 15%

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní 5.3%
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výzkum a biohospodářství

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 5.2%

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7.6%

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 1.2%

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4.9%

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 2.4%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2.5%

CELKEM 100%

Or. en

Odůvodnění

Priority stanovené Komisí je třeba na několika místech upravit, aniž by ovšem došlo ke změně 
celkového rozpočtu. Chceme-li dosáhnout našeho cíle, jímž je zaujmout vedoucí postavení
v průmyslu, je ze strategického hlediska velmi důležité podporovat účast MSP tím, že se 
usnadní přístup k úvěrům a zvýší částky určené pro inovativní MSP. V rámci cíle 
„společenské výzvy“ je mimoto třeba přiřadit vyšší prioritu a vyšší rozpočet zdravotnickému 
výzkumu, než jak Komise navrhovala původně.

Pozměňovací návrh 1810
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 
20280
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1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 
35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 
1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska
2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 10008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy
a profesního rozvoje 11503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických 
infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888
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1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní 
výzkum a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Or. en

Odůvodnění

Priority stanovené Komisí je třeba na několika místech upravit, aniž by ovšem došlo ke změně 
celkového rozpočtu. Chceme-li dosáhnout našeho cíle, jímž je zaujmout vedoucí postavení
v průmyslu, je ze strategického hlediska velmi důležité podporovat účast MSP tím, že se 
usnadní přístup k úvěrům a zvýší částky určené pro inovativní MSP. V rámci cíle 
„společenské výzvy“ je mimoto třeba přiřadit vyšší prioritu a vyšší rozpočet zdravotnickému 
výzkumu, než jak Komise navrhovala původně.

Pozměňovací návrh 1811
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802
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II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 11237

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 8774

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

5. Sítě excelence 1500

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000
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3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Or. en

Pozměňovací návrh 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT



PE492.805v01-00 20/27 AM\907958CS.doc

CS

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1542 + 1652***

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 27818

1. Evropská rada pro výzkum 15008

2. Budoucí a vznikající technologie 3505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné přípravy a profesního 
rozvoje 6503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně elektronických infrastruktur) 2802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích* 15580 z toho 500 pro EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4000

3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9077 z toho 292 pro EIT
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2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství 4694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7690 z toho 247 pro EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3573 z toho 115 pro EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 3,64%

nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2212

CELKEM 87740

Or. en

Pozměňovací návrh 1813
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

*Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru.
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 6 663 milionů 
EUR.

*Včetně 58,5 % na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho
20 % na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 27,2 % na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 3,3 % na 
biotechnologii a 11,1 % na oblast vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru.
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 6 663 milionů EUR.

Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru.
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 6 663 milionů EUR.
Nejméně 20 % celkového spojeného 
rozpočtu na specifický cíl „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“ je určeno na nástroj pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1815
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru.
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 6 663 milionů EUR.

Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru, z nichž je 
17-20 % určeno na aplikační vývoj 
Evropských družicových navigačních 
systémů.  V důsledku toho je na podporu 
klíčových technologií k dispozici 6 663 
milionů EUR.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1816
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru.
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 6 663 milionů EUR.

Včetně 8 975 milionů EUR na informační
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály
a vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru (tato 
částka zahrnuje adekvátní financování 
Galilea a jeho aplikací). V důsledku toho 
je na podporu klíčových technologií
k dispozici 6 663 milionů EUR.

Or. it

Pozměňovací návrh 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina 
této částky může být použita pro MSP.

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Nejméně třetina 
této částky je určena pro MSP.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1818
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické
technologie (plán SET). Zhruba třetina 
této částky může být použita pro MSP.

** Nejméně jedna třetina této částky je 
určena na projekty obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti
u konečného uživatele. Nejméně třetina 
této částky je určena pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina 
této částky může být použita pro MSP.

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Nejméně třetina 
této částky je určena pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky je určeno na provádění projektů 
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Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina této 
částky může být použita pro MSP.

Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina této 
částky může být použita pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1821
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina této 
částky může být použita pro MSP.

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky je určeno na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina této 
částky může být použita pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

**a Nejméně 20 % celkového spojeného 
rozpočtu na specifický cíl „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“ je určeno na nástroj pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1823
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha II – Rozdělení rozpočtu – tabulka– odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

*** Celková částka bude poskytnuta
v přídělech podle čl. 6 odst. 3. Druhý 
příděl ve výši 1 652 milionů EUR se 
orientačně a s výhradou přezkumu podle 
čl. 26 odst. 1 poskytne poměrným dílem
z rozpočtu na společenské výzvy a vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1824
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
HORIZON 2020 – Soubor „nástrojů“

Hlavní cíl: Participační projekty.
Popis: Vysoké školy, organizace 
provádějící výzkum, organizace občanské 
společnosti (včetně nevládních 
organizací), veřejné orgány a podniky 
(zejména MSP), ve spolupráci se 
sdílenými cíli a kapacitami, s cílem 
provádět činnosti vzájemného učení
a výzkum za účelem dosažení výsledků
v souladu s potřebami partnerů různých 
typů.
Převažující forma financování/realizace: 
granty, ceny, veřejné zakázky.

Or. en
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Odůvodnění

Přidá se k souboru nástrojů, který navrhl zpravodaj, u specifických výzev, u nichž výzkumné
a inovační činnosti provádějí organizace občanské společnosti nebo se tyto organizace
a občané aktivně podílí na projektech, přičemž výsledkem je vzájemné učení od různých typů 
partnerů.


