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Pozměňovací návrh 378
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem podnítit významný pokrok na 
hranicích poznání bude ERV podporovat 
jednotlivé týmy k provádění výzkumu v 
libovolné oblasti základního vědeckého a 
technologického výzkumu spadající do 
oblasti působnosti programu 
Horizont 2020, včetně technických, 
společenských a humanitních věd. Podle 
potřeby lze zohlednit konkrétní témata 
výzkumu nebo cílové skupiny (např. novou 
generaci výzkumných pracovníků / 
vznikající týmy) v souladu s cíli ERV a 
nutností účinného provádění. Zvláštní 
pozornost bude věnována zejména 
vznikajícím a rychle rostoucím oblastem na 
hranicích znalostí a na rozhraní disciplín.

S cílem podnítit významný pokrok na 
hranicích poznání bude ERV podporovat 
jednotlivé týmy k provádění výzkumu v 
libovolné oblasti základního vědeckého a 
technologického výzkumu spadající do 
oblasti působnosti programu 
Horizont 2020, včetně technických, 
společenských a humanitních věd, a bude 
vyhlašovat specifické výzvy k předkládání 
návrhů, jejichž základním pravidlem bude 
to, že hledaní špičkoví výzkumní 
pracovníci nesmí provádět svůj výzkum ve 
své zemi původu a granty nebude možné 
převádět do země původu.    Podle potřeby 
lze zohlednit konkrétní témata výzkumu 
nebo cílové skupiny (např. novou generaci 
výzkumných pracovníků / vznikající týmy) 
v souladu s cíli ERV a nutností účinného 
provádění. Zvláštní pozornost bude 
věnována zejména vznikajícím a rychle 
rostoucím oblastem na hranicích znalostí a 
na rozhraní disciplín.

Or. it

Pozměňovací návrh 379
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem podnítit významný pokrok na 
hranicích poznání bude ERV podporovat 
jednotlivé týmy k provádění výzkumu v 

S cílem podnítit významný pokrok na 
hranicích poznání bude ERV podporovat 
jednotlivé týmy k provádění výzkumu v 
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libovolné oblasti základního vědeckého a 
technologického výzkumu spadající do 
oblasti působnosti programu 
Horizont 2020, včetně technických, 
společenských a humanitních věd. Podle 
potřeby lze zohlednit konkrétní témata 
výzkumu nebo cílové skupiny (např. novou 
generaci výzkumných pracovníků / 
vznikající týmy) v souladu s cíli ERV a 
nutností účinného provádění. Zvláštní 
pozornost bude věnována zejména 
vznikajícím a rychle rostoucím oblastem na 
hranicích znalostí a na rozhraní disciplín.

libovolné oblasti základního vědeckého a 
technologického výzkumu spadající do 
oblasti působnosti programu 
Horizont 2020, včetně technických, 
společenských a humanitních věd. Podle 
potřeby lze zohlednit konkrétní témata 
výzkumu nebo cílové skupiny (např. novou 
generaci výzkumných pracovníků / 
vznikající týmy, ženy) v souladu s cíli ERV 
a nutností účinného provádění. Zvláštní 
pozornost bude věnována zejména 
vznikajícím a rychle rostoucím oblastem na 
hranicích znalostí a na rozhraní disciplín.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provádění výzkumu v Evropě 
budou podporováni nezávislí výzkumní 
pracovníci pocházející z jakékoli země 
světa bez ohledu na věk, včetně 
začínajících výzkumných pracovníků, kteří 
se postupně etablují jako nezávislé vedoucí 
osobnosti výzkumu.

Za účelem provádění výzkumu v Evropě 
budou podporováni nezávislí výzkumní 
pracovníci pocházející z jakékoli země 
světa bez ohledu na věk, včetně 
začínajících výzkumných pracovníků, kteří
se postupně etablují jako nezávislé vedoucí 
osobnosti výzkumu. Lze také podporovat i 
návrat a opětovné začlenění vědců po 
skončení období financování z grantů 
ERV, zejména ve spojení se systémem 
„pracovních míst EVP“.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provádění výzkumu v Evropě 
budou podporováni nezávislí výzkumní 
pracovníci pocházející z jakékoli země 
světa bez ohledu na věk, včetně 
začínajících výzkumných pracovníků, kteří 
se postupně etablují jako nezávislé vedoucí 
osobnosti výzkumu.

Za účelem provádění výzkumu v Evropě 
budou podporováni nezávislí výzkumní 
pracovníci pocházející z jakékoli země 
světa bez ohledu na věk a jejich pohlaví, 
včetně začínajících výzkumných 
pracovníků, kteří se postupně etablují jako 
nezávislé vedoucí osobnosti výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím grantu ERV pro 
součinnost bude podporován rovněž 
výzkum mezi vynikajícími výzkumnými 
pracovníky z různých členských států a 
přidružených zemí, což se v předchozím 
rámcovém programu ukázalo pro 
výzkumné pracovníky jako velmi lákavé.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatní se přístup „parametrů určovaných 
vědeckými pracovníky“. To znamená, že 
ERV podpoří projekty prováděné 
výzkumnými pracovníky s tématy dle 
jejich vlastního výběru v rámci výzev k 

Uplatní se přístup „parametrů určovaných 
vědeckými pracovníky“. To znamená, že 
ERV podpoří projekty prováděné 
výzkumnými pracovníky s tématy dle 
jejich vlastního výběru v rámci výzev k 
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předkládání návrhů. Návrhy budou 
posuzovány pouze podle kritéria excelence 
na základě vzájemného hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu excelence v nových 
skupinách, nových generacích 
výzkumných pracovníků i zavedených 
týmech a zvláštní pozornost bude věnována 
návrhům, jež jsou velmi průkopnické a 
zahrnují odpovídající vysoká vědecká 
rizika.

předkládání návrhů. Návrhy budou 
posuzovány podle kritéria excelence na 
základě vzájemného hodnocení, přičemž se 
vezme v úvahu excelence v nových 
skupinách, nových generacích 
výzkumných pracovníků, především 
v méně rozvinutých regionech, i 
zavedených týmech a zvláštní pozornost 
bude věnována návrhům, jež jsou velmi 
průkopnické a zahrnují odpovídající 
vysoká vědecká rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatní se přístup „parametrů určovaných 
vědeckými pracovníky“. To znamená, že 
ERV podpoří projekty prováděné 
výzkumnými pracovníky s tématy dle 
jejich vlastního výběru v rámci výzev k 
předkládání návrhů. Návrhy budou 
posuzovány pouze podle kritéria excelence 
na základě vzájemného hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu excelence v nových 
skupinách, nových generacích 
výzkumných pracovníků i zavedených 
týmech a zvláštní pozornost bude věnována 
návrhům, jež jsou velmi průkopnické a 
zahrnují odpovídající vysoká vědecká 
rizika.

Uplatní se přístup „parametrů určovaných 
vědeckými pracovníky“. To znamená, že 
ERV podpoří projekty prováděné 
výzkumnými pracovníky s tématy dle 
jejich vlastního výběru v rámci výzev k 
předkládání návrhů. Návrhy budou 
posuzovány pouze podle kritéria excelence 
na základě vzájemného hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu excelence v nových 
skupinách, nových generacích 
výzkumných pracovníků i zavedených 
týmech, rovnost žen a mužů  a zvláštní 
pozornost bude věnována návrhům, jež 
jsou velmi průkopnické a zahrnují 
odpovídající vysoká vědecká rizika.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh vychází ze zprávy poslankyně Carvalhové, pozměňovací návrh 44.
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Pozměňovací návrh 385
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) vědecká strategie: 1) rozvíjí vědeckou strategii:

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) vědecké řízení, sledování a kontrola 
kvality:

2) provádí vědecké řízení, sledování a 
kontrolu kvality:

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– z vědeckého hlediska případně zaujímá 
stanoviska týkající se provádění a řízení 
výzev k předkládání návrhů, kritérií 
hodnocení, procesů vzájemného 
hodnocení, včetně výběru odborníků, 
metod pro vzájemné hodnocení a 
hodnocení návrhů a potřebných 
prováděcích pravidel a pokynů, na jejichž 
základě se pod dohledem vědecké rady určí 
návrh, který má být financován, jakož i 
jakýchkoli jiných záležitostí ovlivňujících 

– z vědeckého hlediska případně zaujímá 
stanoviska týkající se provádění a řízení 
výzev k předkládání návrhů, stanoví 
kritéria hodnocení, procesy vzájemného 
hodnocení, včetně výběru odborníků, 
metod pro vzájemné hodnocení a 
hodnocení návrhů a potřebných 
prováděcích pravidel a pokynů, na jejichž 
základě se pod dohledem vědecké rady určí 
návrh, který má být financován, jakož i 
jakýchkoli jiných záležitostí ovlivňujících 
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výsledky a dopad činností ERV a kvalitu 
prováděného výzkumu, včetně hlavních 
ustanovení vzorové grantové dohody ERV,

výsledky a dopad činností ERV a kvalitu 
prováděného výzkumu, včetně hlavních 
ustanovení vzorové grantové dohody ERV,

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) komunikace a šíření informací: 3) zabezpečuje komunikaci a šíření 
informací:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajišťuje komunikaci s vědeckou obcí a
klíčovými zúčastněnými stranami, pokud 
jde o činnosti a výsledky ERV,

– zajišťuje komunikaci s vědeckou obcí,
klíčovými zúčastněnými stranami a 
regionálními a vnitrostátními agenturami 
zajišťujícími financování, pokud jde o 
činnosti a výsledky ERV,

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– usiluje o podporu aktivního zapojení
výzkumných pracovníků z těch 
evropských regionů, které jsou zastoupeny 
v menší míře,

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1 – bod 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pravidelně Komisi informuje o své 
činnosti.

– pravidelně Komisi, Evropský parlament 
a Radu informuje o své činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 392
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové vědecké rady jsou odměňováni za 
úkoly, které vykonávají, prostřednictvím 
honoráře a případně uhrazení cestovních 
výdajů a stravného.

Členové vědecké rady jsou odměňováni za 
úkoly, které vykonávají, prostřednictvím 
honoráře a případně uhrazení 50 % řádně 
doložených cestovních výdajů a stravného.

Or. it

Odůvodnění

Pro proplacení cestovních výdajů a stravného by měl být stanoven strop, aby se zamezilo 
jejich zneužívání a zajistilo, že nedojde k plýtvání prostředků. 
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Pozměňovací návrh 393
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda ERV po dobu svého funkčního 
období sídlí v Bruselu a většinu svého 
času věnuje činnosti ERV. Je odměňován 
na úrovni, která odpovídá jeho vrcholové 
řídící funkci Komise.

Předseda ERV po dobu svého funkčního 
období sídlí v Bruselu. Je odměňován na 
úrovni, která odpovídá jeho vrcholové 
řídící funkci Komise.

Or. it

Pozměňovací návrh 394
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada volí ze svých členů tři 
místopředsedy, kteří jsou předsedovi 
nápomocni při zastupování a organizaci 
jeho práce. Mohou mít rovněž titul
místopředsedy Evropské rady pro výzkum.

Vědecká rada volí ze svých členů 
místopředsedu, který je předsedovi 
nápomocen při zastupování a organizaci 
jeho práce. Zastává  rovněž funkci
místopředsedy Evropské rady pro výzkum.

Or. it

Pozměňovací návrh 395
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Třem místopředsedům je poskytována 
podpora v zájmu zajištění náležité místní 

vypouští se
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správní pomoci v jejich domovských 
institucích.

Or. it

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že nebude plýtváno prostředky, je třeba zamezit správnímu zdvojování. 

Pozměňovací návrh 396
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda ERV a členové vědecké rady 
vykonávají svou výlučnou funkci na plný 
úvazek.  

Or. it

Odůvodnění

Má-li se zajistit transparentnost a nezávislost ERV, je třeba jednoznačně stanovit  základ, na 
němž bude vykonávat své činnosti.

Pozměňovací návrh 397
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ERV budou řídit zaměstnanci přijatí k 
tomuto účelu, včetně úředníků z orgánů 
Unie, a budou plnit pouze skutečně 
nezbytné administrativní úkoly, aby byla 
zajištěna potřebná stabilita a kontinuita pro 
účinné řízení.

ERV budou řídit zaměstnanci přijatí k 
tomuto účelu  a budou plnit pouze skutečně 
nezbytné administrativní úkoly, aby byla 
zajištěna potřebná stabilita a kontinuita pro 
účinné řízení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 398
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ERV budou řídit zaměstnanci přijatí k 
tomuto účelu, včetně úředníků z orgánů 
Unie, a budou plnit pouze skutečně 
nezbytné administrativní úkoly, aby byla 
zajištěna potřebná stabilita a kontinuita pro 
účinné řízení.

ERV budou řídit úředníci z orgánů a 
institucí Unie  a budou plnit pouze 
skutečně nezbytné administrativní úkoly, 
aby byla zajištěna potřebná stabilita 
a kontinuita pro účinné řízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 399
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s přihlédnutím k názorům vědecké rady 
jmenuje ředitele a vedoucí pracovníky 
specializované prováděcí struktury,

– s přihlédnutím k názorům vědecké rady 
jmenuje a odvolává ředitele a vedoucí 
pracovníky specializované prováděcí 
struktury,

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pravidelně informuje programový výbor 
o provádění činností ERV.

– pravidelně informuje programový výbor 
o provádění činností ERV a výsledcích, 
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přičemž zajišťuje jejich průběžnou 
aktualizaci na základě nejnovějších 
informací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1 – podbod 1.3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–  pravidelně informuje programový výbor 
o provádění činností ERV.

– pravidelně informuje programový výbor, 
Evropský parlament a Radu o provádění 
činností ERV.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba, aby byly činnosti  ERV transparentnější a byly účinněji sledovány. 

Pozměňovací návrh 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro úspěšné přezkoumání nových základů 
zcela nových budoucích technologií je 
nezbytná podpora velkého souboru vysoce 
rizikových vizionářských výzkumných 
projektů v oblasti vědy a techniky v 
zárodečné fázi, které jsou založeny na 
spolupráci. Tato činnost tím, že není 
výslovně tematicky zaměřená a normativní, 
umožňuje nové myšlenky v širším spektru 
témat a disciplín, jakmile se objeví 
a odkudkoli přijdou. Podpora těchto 
křehkých myšlenek vyžaduje aktivní, 

Pro úspěšné přezkoumání nových základů 
zcela nových budoucích technologií je 
nezbytná podpora velkého souboru vysoce 
rizikových vizionářských výzkumných 
projektů v oblasti vědy a techniky v rané
fázi, které jsou založeny na spolupráci. 
Tato činnost tím, že není výslovně 
tematicky zaměřená a normativní, 
umožňuje nové myšlenky v širším spektru 
témat a disciplín, jakmile se objeví 
a odkudkoli přijdou. Podpora těchto 
křehkých myšlenek vyžaduje aktivní, 
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vysoce interdisciplinární výzkumný přístup 
beroucí v úvahu rizika, který významně 
překračuje striktně technologické oblasti. 
Pro podporu budoucích předních subjektů 
v oblasti vědy a průmyslu je důležité 
rovněž přilákat a podněcovat k účasti na 
výzkumu a inovacích nové účastníky 
s vysokým potenciálem, jako jsou mladí 
výzkumní pracovníci a malé a střední 
podniky se špičkovými technologiemi.

vysoce interdisciplinární výzkumný přístup 
beroucí v úvahu rizika, který významně 
překračuje striktně technologické oblasti. 
Pro podporu budoucích předních subjektů 
v oblasti vědy a průmyslu je důležité 
rovněž přilákat a podněcovat k účasti na 
výzkumu a inovacích nové účastníky 
s vysokým potenciálem, jako jsou mladí 
výzkumní pracovníci a malé a střední 
podniky se špičkovými technologiemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 2 – podbod 2.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci těchto tří pilířů FET jsou 
doplněny širokou škálou činností v oblasti 
vytváření sítí a činností v rámci komunit za 
účelem vytvoření plodné a dynamické 
evropské základny pro vědecky podložený 
výzkum týkající se budoucích technologií. 
Tyto činnosti podpoří budoucí rozvoj 
činností v oblasti FET, posílí diskusi o 
důsledcích nových technologií a urychlí 
dopad.

Činnosti v rámci těchto tří pilířů FET jsou 
doplněny širokou škálou činností v oblasti 
vytváření sítí a činností v rámci komunit za 
účelem vytvoření plodné a dynamické 
evropské základny pro vědecky podložený 
výzkum týkající se budoucích technologií. 
Tyto činnosti podpoří budoucí rozvoj 
činností v oblasti FET, posílí diskusi o 
důsledcích nových technologií a urychlí 
dopad. Činnosti v oblasti FET by měly být 
otevřeny spolupráci se třetími zeměmi, a 
to na základě společných zájmů a 
vzájemných přínosů, přičemž jsou 
chráněny evropské zájmy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní výbor pro FET bude 
zúčastněným stranám poskytovat vstupní 
informace o celkové vědecké strategii, 
včetně stanovení pracovního programu.

Komise bude povinna konzultovat 
příslušné zúčastněné strany zapojené do 
programu FEST, včetně vědců, 
výzkumníků a inženýrů, kteří jsou vysoce 
uznáváni a disponují řádnými odbornými 
znalostmi, zajišťujících  rozmanitost 
oblastí výzkumu a jednajících za svou 
osobu, s cílem získat vstupní informace o 
celkové vědecké strategii.  Především 
budou konzultováni ve věci stanovení
priorit a nezbytných úprav pracovního 
programu, včetně výzev k předkládání 
návrhů a kritérií zamezujících překrývání 
činností. 
S cílem minimalizovat zdvojování činností 
by Komise měla rámci provádění  
programu Horizont 2020 usilovat o využití 
stávajících nástrojů určených ke 
konzultacím, jako jsou evropská inovační 
partnerství, evropské technologické 
platformy a iniciativy v oblasti společného 
plánování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 2 – podbod 2.4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně 60 % zdrojů FEST bude určeno 
na hraniční výzkum za využití postupu 
zdola nahoru ve všech oblastech, přičemž  
na realizaci několika náročných 
stěžejních iniciativ bude soustředěno 
maximálně 25 % zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.1 –odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho bude dosaženo zejména 
strukturováním a zvyšováním excelence ve 
značné části vysoce kvalitní počáteční 
odborné přípravy výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy a doktorandů ve 
všech členských státech a přidružených 
zemích. Vybavení výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy rozmanitými 
dovednostmi, které jim umožní čelit 
stávajícím a budoucím výzvám, umožní 
budoucí generaci výzkumných pracovníků 
těžit z lepších profesních vyhlídek ve 
veřejném i soukromém sektoru, což zvýší 
rovněž přitažlivost výzkumné kariéry u 
mladých osob.

Toho bude dosaženo zejména 
strukturováním a zvyšováním excelence ve 
značné části vysoce kvalitní počáteční 
odborné přípravy výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy a doktorandů ve 
všech členských státech a přidružených 
zemích. Vybavení výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy rozmanitými 
dovednostmi, které jim umožní čelit 
stávajícím a budoucím výzvám, umožní 
budoucí generaci výzkumných pracovníků 
těžit z lepších profesních vyhlídek ve 
veřejném i soukromém sektoru, včetně 
neziskového sektoru občanské společnosti, 
což zvýší rovněž přitažlivost výzkumné 
kariéry u mladých osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.1 –odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho bude dosaženo zejména 
strukturováním a zvyšováním excelence ve 
značné části vysoce kvalitní počáteční 
odborné přípravy výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy a doktorandů ve 
všech členských státech a přidružených 
zemích. Vybavení výzkumných pracovníků 

Toho bude dosaženo zejména 
strukturováním a zvyšováním excelence ve 
značné části vysoce kvalitní počáteční 
odborné přípravy výzkumných pracovníků 
na počátku profesní dráhy a doktorandů ve 
všech členských státech a přidružených 
zemích. Vybavení výzkumných pracovníků 
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na počátku profesní dráhy rozmanitými 
dovednostmi, které jim umožní čelit 
stávajícím a budoucím výzvám, umožní 
budoucí generaci výzkumných pracovníků 
těžit z lepších profesních vyhlídek ve 
veřejném i soukromém sektoru, což zvýší 
rovněž přitažlivost výzkumné kariéry u 
mladých osob.

na počátku profesní dráhy rozmanitými 
dovednostmi, které jim umožní čelit 
stávajícím a budoucím výzvám, umožní 
budoucí generaci výzkumných pracovníků 
těžit z lepších profesních vyhlídek ve 
veřejném i soukromém sektoru, což zvýší 
rovněž přitažlivost výzkumné kariéry u 
mladých osob. Z tohoto důvodu by měli 
být také studenti doktorského studia jasně 
označeni za jednu z cílových skupin 
nového programu pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport, 
přičemž by měla být zajištěna doplňkovost 
jeho zdrojů s programem Horizont 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.1 –odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce bude prováděna s podporou 
programů odborné přípravy v oblasti 
výzkumu z celé Unie, které budou vybrány 
na základě soutěže a prováděny 
partnerstvími vysokých škol, výzkumných 
ústavů, podniků, včetně malých a středních 
podniků, a ostatních socioekonomických 
subjektů z různých zemí v Evropě i mimo 
ni. Podporovány budou rovněž jednotlivé 
instituce, které jsou schopny zajistit stejné 
obohacující prostředí. Při dosahování cílů 
je nutno zajistit pružnost, aby bylo možno 
zabývat se různými potřebami. Úspěšná 
partnerství budou mít typicky podobu sítí 
pro odbornou přípravu v oblasti výzkumu 
nebo doktorátů v průmyslu, přičemž se 
jednotlivé instituce budou obvykle podílet 
na inovativních doktorských programech. 
V tomto rámci se předpokládá podpora pro 
nejlepší výzkumné pracovníky na počátku 
profesní dráhy pocházející z jakékoli země, 

Akce bude prováděna s podporou 
programů odborné přípravy v oblasti 
výzkumu z celé Unie, které umožňují 
výzkumným pracovníkům rozvíjet jejich 
studijní program a které budou vybrány na 
základě soutěže a prováděny partnerstvími 
vysokých škol, výzkumných ústavů, 
podniků, včetně malých a středních 
podniků, a ostatních socioekonomických 
subjektů z různých zemí v Evropě i mimo 
ni. Podporovány budou rovněž jednotlivé 
instituce, které jsou schopny zajistit stejné 
obohacující prostředí. Při dosahování cílů 
je nutno zajistit pružnost, aby bylo možno 
zabývat se různými potřebami. Úspěšná 
partnerství budou mít typicky mimo jiné
podobu sítí pro odbornou přípravu v oblasti 
výzkumu nebo doktorátů v průmyslu, 
přičemž se jednotlivé instituce budou 
obvykle, ne však nutně,  podílet na 
inovativních doktorských programech. V 
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kteří se připojí k těmto vynikajícím 
programům.

tomto rámci se předpokládá podpora pro 
nejlepší výzkumné pracovníky na počátku 
profesní dráhy pocházející z jakékoli země, 
kteří se připojí k těmto vynikajícím 
programům.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce bude prováděna s podporou 
programů odborné přípravy v oblasti 
výzkumu z celé Unie, které budou vybrány 
na základě soutěže a prováděny 
partnerstvími vysokých škol, výzkumných 
ústavů, podniků, včetně malých a středních 
podniků, a ostatních socioekonomických 
subjektů z různých zemí v Evropě i mimo 
ni. Podporovány budou rovněž jednotlivé 
instituce, které jsou schopny zajistit stejné 
obohacující prostředí. Při dosahování cílů 
je nutno zajistit pružnost, aby bylo možno 
zabývat se různými potřebami. Úspěšná 
partnerství budou mít typicky podobu sítí 
pro odbornou přípravu v oblasti výzkumu 
nebo doktorátů v průmyslu, přičemž se 
jednotlivé instituce budou obvykle podílet 
na inovativních doktorských programech. 
V tomto rámci se předpokládá podpora pro 
nejlepší výzkumné pracovníky na počátku 
profesní dráhy pocházející z jakékoli země, 
kteří se připojí k těmto vynikajícím 
programům.

Akce bude prováděna s podporou 
programů odborné přípravy v oblasti 
výzkumu z celé Unie, které budou vybrány 
na základě soutěže a prováděny 
partnerstvími vysokých škol, výzkumných 
ústavů, podniků, včetně malých a středních 
podniků, a ostatních socioekonomických 
subjektů z různých zemí v Evropě i mimo 
ni. Podporovány budou rovněž jednotlivé 
instituce, které jsou schopny zajistit stejné 
obohacující prostředí. Při dosahování cílů 
je nutno zajistit plnou pružnost, pokud jde 
o dobu trvání, hostitelskou instituci, počet  
školících se účastníků uvnitř celkově 
schválené hostitelské sítě a finanční 
objem na projekt, aby bylo možno zabývat 
se různými potřebami. Úspěšná partnerství 
budou mít typicky podobu sítí pro 
odbornou přípravu v oblasti výzkumu nebo 
doktorátů v průmyslu nebo jejich 
kombinace jakožto virtuálních 
vzdělávacích center, přičemž se jednotlivé 
instituce budou obvykle podílet na 
inovativních doktorských programech. V 
tomto rámci se předpokládá podpora pro 
nejlepší výzkumné pracovníky na počátku 
profesní dráhy pocházející z jakékoli země, 
kteří se připojí k těmto vynikajícím 
programům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto programy pro odbornou přípravu se 
zaměří na rozvoj a prohlubování 
základních výzkumných schopností a 
současně výzkumné pracovníky vybaví 
tvůrčím myšlením, podnikatelskými 
dovednostmi a dovednostmi v oblasti 
inovací, které odpovídají budoucím 
potřebám trhu práce. Programy zajistí 
rovněž odbornou přípravu v oblasti 
přenositelných dovedností, jako je týmová 
práce, přejímání rizika, projektové řízení, 
normalizace, podnikavost, etika, práva k 
duševnímu vlastnictví, komunikace a 
oslovování společnosti, jež jsou zásadní 
pro vytváření, rozvoj, obchodní využití a 
šíření inovací.

Tyto programy pro odbornou přípravu se 
zaměří na rozvoj a prohlubování 
základních výzkumných schopností, 
přičemž výzkumným pracovníkům umožní 
rozvíjet jejich výzkumný program, a 
současně výzkumné pracovníky vybaví 
tvůrčím myšlením, podnikatelskými 
dovednostmi a dovednostmi v oblasti 
inovací, které odpovídají budoucím 
potřebám trhu práce. Programy zajistí 
rovněž odbornou přípravu v oblasti 
přenositelných dovedností, jako je týmová 
práce, přejímání rizika, projektové řízení, 
normalizace, podnikavost, etika, práva k 
duševnímu vlastnictví, komunikace a 
oslovování společnosti, jež jsou zásadní 
pro vytváření, rozvoj, obchodní využití a 
šíření inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto programy pro odbornou přípravu se 
zaměří na rozvoj a prohlubování 
základních výzkumných schopností a 
současně výzkumné pracovníky vybaví 
tvůrčím myšlením, podnikatelskými 

Tyto programy pro odbornou přípravu se 
zaměří na rozvoj a prohlubování 
základních výzkumných schopností a 
současně výzkumné pracovníky vybaví 
tvůrčím myšlením, podnikatelskými 
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dovednostmi a dovednostmi v oblasti 
inovací, které odpovídají budoucím 
potřebám trhu práce. Programy zajistí 
rovněž odbornou přípravu v oblasti 
přenositelných dovedností, jako je týmová 
práce, přejímání rizika, projektové řízení, 
normalizace, podnikavost, etika, práva k 
duševnímu vlastnictví, komunikace a 
oslovování společnosti, jež jsou zásadní 
pro vytváření, rozvoj, obchodní využití a 
šíření inovací.

dovednostmi a dovednostmi v oblasti 
inovací, které odpovídají budoucím 
potřebám trhu práce. Programy zajistí 
rovněž odbornou přípravu v oblasti 
přenositelných dovedností, jako je týmová 
práce, přejímání rizika, projektové řízení, 
normalizace, podnikavost, etika, práva 
duševního vlastnictví, komunikace a 
oslovování společnosti, jež jsou zásadní 
pro vytváření, rozvoj, obchodní využití a 
šíření inovací.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění. 

Pozměňovací návrh 412
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí být přitažlivá pro nejlepší 
výzkumné pracovníky, a to evropské i 
mimoevropské. Toho bude dosaženo 
podporou přitažlivého profesního uplatnění 
zkušených výzkumných pracovníků ve 
veřejném i soukromém sektoru a jejich 
vybízením k tomu, aby se přesouvali mezi 
jednotlivými zeměmi, odvětvími a 
disciplínami, s cílem zvýšit jejich tvůrčí a 
inovativní potenciál.

Evropa musí být přitažlivá pro nejlepší 
výzkumné pracovníky, a to evropské i 
mimoevropské. Toho bude dosaženo 
podporou přitažlivého profesního uplatnění 
zkušených výzkumných pracovníků ve 
veřejném i soukromém sektoru, včetně 
neziskového sektoru občanské společnosti,  
a jejich vybízením k tomu, aby se 
přesouvali mezi jednotlivými zeměmi, 
odvětvími a disciplínami, s cílem zvýšit 
jejich tvůrčí a inovativní potenciál.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí být přitažlivá pro nejlepší 
výzkumné pracovníky, a to evropské i 
mimoevropské. Toho bude dosaženo 
podporou přitažlivého profesního uplatnění 
zkušených výzkumných pracovníků ve 
veřejném i soukromém sektoru a jejich 
vybízením k tomu, aby se přesouvali mezi 
jednotlivými zeměmi, odvětvími a 
disciplínami, s cílem zvýšit jejich tvůrčí a 
inovativní potenciál.

Evropa musí být přitažlivá pro nejlepší 
výzkumné pracovníky, a to evropské i 
mimoevropské. Toho bude dosaženo 
podporou přitažlivého profesního uplatnění 
začínajících i zkušených výzkumných 
pracovníků ve veřejném i soukromém 
sektoru a jejich vybízením k tomu, aby se 
přesouvali mezi jednotlivými zeměmi, 
odvětvími a disciplínami, s cílem zvýšit 
jejich tvůrčí a inovativní potenciál.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
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zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

zájmům. K dispozici by mělo být také 
dodatečné financování určené k podpoře 
mobility výzkumných pracovníků do 
institucí v méně rozvinutých regionech. 
Budou rovněž vybízeni, aby se přesunuli z 
veřejného sektoru do soukromého sektoru a 
naopak, a to podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, výzkumných 
infrastruktur,  znalostních a inovačních 
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vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

komunit Evropského technologického 
institutu (EIT) nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
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ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, v organizacích 
občanské společnosti nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
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rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, v organizacích 
občanské společnosti nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
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přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků a podniků vznikajících při 
výzkumných institucích. Takovéto 
přizpůsobené příležitosti v oblasti 
výzkumu pomohou slibným výzkumným 
pracovníkům stát se zcela nezávislými 
a usnadní profesní přesuny mezi veřejným 
a soukromým sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným i začínajícím
výzkumným pracovníkům bez ohledu na 
jejich státní příslušnost, kteří chtějí rozvíjet 
své dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 



AM\907981CS.doc 27/130 PE492.815v01-00

CS

obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem plného využití stávajícího 
potenciálu výzkumných pracovníků budou 
podporovány rovněž možnosti návratu 
k profesní dráze v oblasti výzkumu po 
přestávce.

Za účelem plného využití stávajícího 
potenciálu výzkumných pracovníků budou 
podporovány  možnosti návratu k profesní 
dráze v oblasti výzkumu po přestávce.
Rovněž bude podporováno opětovné 
začlenění výzkumných pracovníků do 
pozic v rámci dlouhodobého výzkumu v 
Evropě, a to i v zemích původu, 
v návaznosti na nadnárodní/mezinárodní 
mobilitu.  Mobilita a příležitosti 
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výzkumných pracovníků k rozvoji jejich 
kariéry by měly být podporovány v rámci 
mechanismů, jako je stávající síť 
Euraxess.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské výzvy se stávají stále více
celosvětovým jevem a při jejich úspěšném 
řešení má zásadní význam přeshraniční a 
meziodvětvová spolupráce. Je proto 
nezbytné sdílení poznatků a nápadů mezi 
výzkumem a trhem, kterého lze dosáhnout 
pouze spojováním lidí. To bude 
prosazováno podporou pružných výměn 
vysoce kvalifikovaných pracovníků v 
oblasti výzkumu a inovací mezi 
jednotlivými sektory, zeměmi a 
disciplínami.

Společenské výzvy se stávají stále více 
celosvětovým jevem a při jejich úspěšném 
řešení má zásadní význam přeshraniční a 
meziodvětvová spolupráce. Je proto 
nezbytné sdílení poznatků a nápadů mezi 
výzkumem a společností a trhem, kterého 
lze dosáhnout pouze spojováním lidí. To 
bude prosazováno podporou pružných 
výměn vysoce kvalifikovaných pracovníků 
v oblasti výzkumu a inovací mezi 
jednotlivými sektory, zeměmi a 
disciplínami.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské výzvy se stávají stále více 
celosvětovým jevem a při jejich úspěšném 
řešení má zásadní význam přeshraniční a 
meziodvětvová spolupráce. Je proto 
nezbytné sdílení poznatků a nápadů mezi 

Společenské výzvy se stávají stále více 
celosvětovým jevem a při jejich úspěšném 
řešení má zásadní význam přeshraniční a 
meziodvětvová spolupráce. Je proto 
nezbytné sdílení poznatků a nápadů mezi 
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výzkumem a trhem, kterého lze dosáhnout 
pouze spojováním lidí. To bude 
prosazováno podporou pružných výměn 
vysoce kvalifikovaných pracovníků v 
oblasti výzkumu a inovací mezi 
jednotlivými sektory, zeměmi a 
disciplínami.

výzkumem a společností a trhem, kterého 
lze dosáhnout pouze spojováním lidí. To 
bude prosazováno podporou pružných 
výměn vysoce kvalifikovaných pracovníků 
v oblasti výzkumu a inovací mezi 
jednotlivými sektory, zeměmi a 
disciplínami.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků. V této souvislosti 
by měly být posíleny průmyslové doktorské 
programy, které představují významný 
prvek podpory inovativního myšlení  mezi 
mladými výzkumnými pracovníky a 
vytváření těsnějšího spojení mezi 
průmyslem a akademickým prostředím. 

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. 
Budou přijata zvláštní opatření s cílem 
posílit výzkumné kapacity v rozvíjejících 
se zemích.  Bude dostupné pracovníkům v 
oblasti výzkumu a inovací na všech 
úrovních profesního rozvoje, od nejnižších 
(po absolvování vysokoškolského studia)
po nejvyšší (vedení), včetně rovněž 
administrativních a technických 
pracovníků.

Or. fr

Odůvodnění

Cíl EU uvedený v bodu 3.2. „Podpora excelence prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility”, jehož smyslem je přitáhnout nejlepší mimoevropské  výzkumné 
pracovníky,  je z etického hlediska nemyslitelný bez toho, aniž by nebylo vynaloženo 
odpovídající úsilí k posílení výzkumných kapacit v rozvíjejících se zemích.  

Pozměňovací návrh 425
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
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socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. 
Budou přijata zvláštní opatření s cílem 
posílit výzkumné kapacity v rozvíjejících 
se zemích.  Bude dostupné pracovníkům v 
oblasti výzkumu a inovací na všech 
úrovních profesního rozvoje, od nejnižších 
(po absolvování vysokoškolského studia) 
po nejvyšší (vedení), včetně rovněž 
administrativních a technických 
pracovníků.

Or. fr

Odůvodnění

Cíl EU uvedený v bodu 3.2. „Podpora excelence prostřednictvím přeshraniční a 
meziodvětvové mobility”, jehož smyslem je přitáhnout nejlepší mimoevropské  výzkumné 
pracovníky,  je z etického hlediska nemyslitelný bez toho, aniž by nebylo vynaloženo 
odpovídající úsilí k posílení výzkumných kapacit v rozvíjejících se zemích.  

Pozměňovací návrh 426
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. 
Budou přijata zvláštní opatření s cílem 
posílit výzkumné kapacity v rozvíjejících 
se zemích.  Bude dostupné pracovníkům v 
oblasti výzkumu a inovací na všech 
úrovních profesního rozvoje, od nejnižších 
(po absolvování vysokoškolského studia) 
po nejvyšší (vedení), včetně rovněž 
administrativních a technických 
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pracovníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 427
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
malých a středních podniků, výzkumných 
infrastruktur,  znalostních a inovačních 
komunit Evropského technologického 
institutu (EIT) a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 

Evropské financování podpoří krátkodobé 
výměny pracovníků v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci partnerství vysokých škol, 
výzkumných ústavů, podniků, včetně 
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malých a středních podniků, a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

malých a středních podniků, organizací 
občanské společnosti a ostatních 
socioekonomických subjektů v Evropě, 
jakož i mezi Evropou a třetími zeměmi s 
cílem posílit mezinárodní spolupráci. Bude 
dostupné pracovníkům v oblasti výzkumu a 
inovací na všech úrovních profesního 
rozvoje, od nejnižších (po absolvování 
vysokoškolského studia) po nejvyšší 
(vedení), včetně rovněž administrativních a 
technických pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. Program 
podpoří vypracování ukazatelů a analýzu 
údajů týkajících se mobility, dovedností a 
profesní dráhy výzkumných pracovníků s 
cílem určit nedostatky v akcích „Marie 
Curie“ a zlepšit dopad těchto akcí. Tyto 
činnosti budou prováděny při usilování o 
synergie a úzkou spolupráci s podpůrnými 
politickými akcemi týkajícími se 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a financujících subjektů, 
které jsou prováděny v rámci „inovativních 
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“. Budou financovány zvláštní 
akce s cílem podpořit iniciativy k zvýšení 
informovanosti o významu výzkumné 
kariéry a k šíření výsledků výzkumu 
a inovací vyplývajících z činností 
podpořených v rámci akcí „Marie Curie“.

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. Program 
podpoří vypracování ukazatelů a analýzu 
údajů týkajících se mobility, dovedností a 
profesní dráhy výzkumných pracovníků s 
cílem určit nedostatky v akcích „Marie 
Curie“ a zlepšit dopad těchto akcí. Tyto 
činnosti budou prováděny při usilování o 
synergie a úzkou spolupráci s podpůrnými 
politickými akcemi týkajícími se 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a financujících subjektů, 
které jsou prováděny v rámci „inovativních 
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“. Budou financovány zvláštní 
akce s cílem podpořit iniciativy k zvýšení 
informovanosti o významu výzkumné
kariéry, pomoci návratu osobám při 
návratu po přerušení kariéry a k šíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z činností podpořených v rámci akcí 
„Marie Curie“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 430
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. Program 
podpoří vypracování ukazatelů a analýzu 
údajů týkajících se mobility, dovedností a 
profesní dráhy výzkumných pracovníků s 
cílem určit nedostatky v akcích „Marie 
Curie“ a zlepšit dopad těchto akcí. Tyto 
činnosti budou prováděny při usilování o 
synergie a úzkou spolupráci s podpůrnými 
politickými akcemi týkajícími se 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a financujících subjektů, 
které jsou prováděny v rámci „inovativních 
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“. Budou financovány zvláštní 
akce s cílem podpořit iniciativy k zvýšení 
informovanosti o významu výzkumné 
kariéry a k šíření výsledků výzkumu 
a inovací vyplývajících z činností 
podpořených v rámci akcí „Marie Curie“.

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. Program 
podpoří vypracování ukazatelů a analýzu 
údajů týkajících se mobility, dovedností a 
profesní dráhy výzkumných pracovníků s 
cílem určit nedostatky v akcích „Marie 
Curie“ a zlepšit dopad těchto akcí. Tyto 
činnosti budou prováděny při usilování o 
synergie a úzkou spolupráci s podpůrnými 
politickými akcemi týkajícími se 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a financujících subjektů, 
které jsou prováděny v rámci „vědy se 
společností a pro společnost“. Budou 
financovány zvláštní akce s cílem podpořit 
iniciativy k zvýšení informovanosti 
o významu výzkumné kariéry a k šíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z činností podpořených v rámci akcí 
„Marie Curie“.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce „Marie Curie“ budou otevřené pro 
činnosti v oblasti odborné přípravy a 
profesního rozvoje v rámci všech oblastí 
výzkumu a inovací, na které se vztahuje 
Smlouva, a to od základního výzkumu po 

Akce „Marie Curie“ budou otevřené pro 
činnosti v oblasti odborné přípravy a 
profesního rozvoje v rámci všech oblastí 
výzkumu a inovací (včetně společenských 
a humanitních věd), na které se vztahuje 
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převzetí trhem a inovační služby. Oblasti 
výzkumu a inovací a rovněž odvětví si volí 
sami žadatelé.

Smlouva, a to od základního výzkumu po 
převzetí trhem a inovační služby. Oblasti 
výzkumu a inovací a rovněž odvětví si volí 
sami žadatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech výše popsaných činností 
bude pozornost věnována podpoře 
významné účasti podniků, zejména malých 
a středních podniků, a rovněž ostatních 
socioekonomických subjektů v zájmu 
úspěšného provedení a dopadu akcí „Marie 
Curie“. V rámci všech akcí „Marie Curie“ 
je podporována dlouhodobá spolupráce 
mezi vysokoškolskými institucemi, 
výzkumnými organizacemi a soukromým 
sektorem s přihlédnutím k ochraně práv 
duševního vlastnictví.

V rámci všech výše popsaných činností 
bude pozornost věnována podpoře 
významné účasti podniků, zejména malých 
a středních podniků, organizací občanské 
společnosti a rovněž ostatních 
socioekonomických subjektů v zájmu 
úspěšného provedení a dopadu akcí „Marie 
Curie“. V rámci všech akcí „Marie Curie“ 
je podporována dlouhodobá spolupráce 
mezi vysokoškolskými institucemi, 
výzkumnými organizacemi a soukromým 
sektorem s přihlédnutím k ochraně práv 
duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech výše popsaných činností 
bude pozornost věnována podpoře 
významné účasti podniků, zejména malých 
a středních podniků, a rovněž ostatních 

V rámci všech výše popsaných činností 
bude pozornost věnována podpoře 
významné účasti podniků, zejména malých 
a středních podniků, organizací občanské 
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socioekonomických subjektů v zájmu 
úspěšného provedení a dopadu akcí „Marie 
Curie“. V rámci všech akcí „Marie Curie“ 
je podporována dlouhodobá spolupráce 
mezi vysokoškolskými institucemi, 
výzkumnými organizacemi a soukromým 
sektorem s přihlédnutím k ochraně práv 
duševního vlastnictví.

společnosti a rovněž ostatních 
socioekonomických subjektů v zájmu 
úspěšného provedení a dopadu akcí „Marie 
Curie“. V rámci všech akcí „Marie Curie“ 
je podporována dlouhodobá spolupráce 
mezi vysokoškolskými institucemi, 
výzkumnými organizacemi a soukromým 
sektorem s přihlédnutím k ochraně práv 
duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu otevřenosti pro všechny zdroje 
talentu budou zajištěna obecná opatření k 
odstranění případného narušení při přístupu 
ke grantům, například podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast žen 
a mužů. Program mimoto podpoří 
výzkumné pracovníky, aby mohli upevnit 
svůj kariérní postup a aby bylo zajištěno, 
že mohou dosáhnout odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, přičemž bude zohledněna jejich 
rodinná situace, a s cílem přispět 
k snazšímu návratu k profesní dráze 
v oblasti výzkumu po přestávce. Zásady 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků, které podporují 
otevřený nábor a přitažlivé pracovní 
podmínky, budou muset být schváleny a 
dodržovány všemi účastníky, jimž budou 
poskytnuty finanční prostředky.

V zájmu otevřenosti pro všechny zdroje 
talentu budou zajištěna obecná opatření k 
odstranění případného narušení při přístupu 
ke grantům, například podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“,  
stanovením směrných čísel pro účast žen a 
mužů a poskytováním pomoci osobám, 
které se vracejí do zaměstnání po profesní 
přestávce.  Program mimoto podpoří 
výzkumné pracovníky, aby mohli upevnit 
svůj kariérní postup a aby bylo zajištěno, 
že mohou dosáhnout odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, přičemž bude zohledněna jejich 
rodinná situace, a s cílem přispět 
k snazšímu návratu k profesní dráze 
v oblasti výzkumu po přestávce. Zásady 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků, které podporují 
otevřený nábor a přitažlivé pracovní 
podmínky, budou muset být schváleny a 
dodržovány všemi účastníky, jimž budou 
poskytnuty finanční prostředky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu otevřenosti pro všechny zdroje 
talentu budou zajištěna obecná opatření k 
odstranění případného narušení při přístupu 
ke grantům, například podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast žen 
a mužů. Program mimoto podpoří 
výzkumné pracovníky, aby mohli upevnit 
svůj kariérní postup a aby bylo zajištěno, 
že mohou dosáhnout odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, přičemž bude zohledněna jejich 
rodinná situace, a s cílem přispět 
k snazšímu návratu k profesní dráze 
v oblasti výzkumu po přestávce. Zásady 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků, které podporují 
otevřený nábor a přitažlivé pracovní 
podmínky, budou muset být schváleny a 
dodržovány všemi účastníky, jimž budou 
poskytnuty finanční prostředky.

V zájmu otevřenosti pro všechny zdroje 
talentu budou zajištěna obecná opatření k 
odstranění případného narušení při přístupu 
ke grantům, například podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast jak
žen, tak mužů. Program mimoto podpoří 
výzkumné pracovníky, aby mohli upevnit 
svůj kariérní postup a aby bylo zajištěno, 
že mohou dosáhnout odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, přičemž bude zohledněna jejich 
rodinná situace, a s cílem přispět 
k snazšímu návratu k profesní dráze 
v oblasti výzkumu po přestávce Zásady 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků, které podporují 
otevřený nábor a přitažlivé pracovní 
podmínky, budou muset být schváleny a 
dodržovány všemi účastníky, jimž budou 
poskytnuty finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – podbod 3.6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník, jenž obdržel financování v 
rámci akcí „Marie Curie“, by měl mít 
možnost rozložit jejich financování na 
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období dalších 12 měsíců, jestliže je to 
nezbytné k dokončení jeho výzkumného 
projektu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vytváření sítí excelence
Cílem činností bude snižovat vědecké a 
technické nerovnosti v rámci Unie a 
přispívat tak ke zlepšení celkové účinnosti 
a excelence vědeckého a technologického 
výzkumu ve všech členských státech. 
5.1 Specifické cíle a přístup
S cílem přispět k restrukturalizaci 
vědeckých a technologických odvětví 
v některých částech Unie, které vykazují 
slabší výsledky, a posílit celkovou 
kapacitu Unie, pokud jde o excelentní 
výzkum a inovace, bude poskytována 
podpora výzkumných center excelence, 
aby tak jejich kapacita mohla být lépe 
využívána ku prospěchu hospodářského a 
sociálního rozvoje Evropy. 
Tohoto bude dosaženo tak, že se 
výzkumným centrům excelence ve vědecky 
méně rozvinutých částech Unie umožní, 
aby vytvořily či zlepšily své kontakty s 
dalšími výzkumnými centry excelence v 
jiných částech Unie, a to prostřednictvím 
vytváření sítí a partnerství, a tak zlepšily 
kvalitu svého výzkumu a inovační 
schopnosti na úroveň svých partnerů.. 
Umožní se tak rovněž větší zapojení 
některých výzkumných komunit do 
programu Horizont 2020, čímž se přispěje 
k nezbytnému většímu zapojení do tohoto 
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programu. 
5.2 Zvláštní aspekty provádění
Tato činnost pokrývá veškeré oblasti vědy 
a technologie. 
Finanční prostředky Unie podpoří 
přeskupování sítí alespoň 3 výzkumných 
a/nebo technologických center spojující 
teoretický a aplikovaný výzkum v oblasti 
přírodních, společenských a 
ekonomických věd. 
Jedno z těchto center musí být zřízeno 
v jedné z méně vědecky rozvinutých zemí 
Unie či v jednom z nejvzdálenějších 
regionů.  Méně vědecky rozvinutá země je 
definována na základě míry jejího 
zapojení do bývalého 7. rámcového 
programu: členský stát s méně než 2 
vybranými projekty na 1 000 000 obyvatel 
v rámci sedmého rámcového programu je 
způsobilý pro tuto činnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.1. Rozvoj nových výzkumných 
infrastruktur světové úrovně

4.1.1. Rozvoj výzkumných infrastruktur 
světové úrovně

Or. fr

Odůvodnění

Sedmý rámcový program pro výzkum a rozvoj zajišťoval podporu pro nové i stávající 
infrastruktury, což byl rozumný přístup. Vypuštění slova „nových” z názvu by znamenalo, že 
bude možné i nadále pokračovat v podpoře stávajících infrastruktur.  Podpůrná adaptační 
opatření určená k zajištění toho, aby stávající infrastruktury odpovídaly současným potřebám, 
by přinesla úsporu času i prostředků. 
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Pozměňovací návrh 439
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zajistit zavedení, dlouhodobou 
udržitelnost a účinné fungování 
výzkumných infrastruktur určených 
Evropským strategickým fórem pro 
výzkumné infrastruktury (ESFRI) a 
ostatních výzkumných infrastruktur 
světové úrovně, které Evropě pomohou 
reagovat na velké problémy v oblasti vědy, 
průmyslu a společnosti. V rámci tohoto cíle 
bude pozornost věnována konkrétně 
infrastrukturám, které zřizují nebo které 
zřídily svou správu, například na základě 
konsorcia evropské výzkumné 
infrastruktury (ERIC), nebo jakoukoli 
rovnocennou strukturu na evropské nebo 
mezinárodní úrovni.

Cílem je zajistit zavedení, dlouhodobou 
udržitelnost a účinné fungování 
výzkumných infrastruktur určených 
Evropským strategickým fórem pro 
výzkumné infrastruktury (ESFRI) a 
ostatních výzkumných infrastruktur 
světové úrovně, včetně mimořádných 
regionálních infrastruktur s evropskou 
hodnotou, které Evropě pomohou reagovat 
na velké problémy v oblasti vědy, 
průmyslu a společnosti. V rámci tohoto cíle 
bude pozornost věnována konkrétně 
infrastrukturám, které zřizují nebo které 
zřídily svou správu, například na základě 
konsorcia evropské výzkumné 
infrastruktury (ERIC), nebo jakoukoli 
rovnocennou strukturu na evropské nebo 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zajistit zavedení, dlouhodobou 
udržitelnost a účinné fungování 
výzkumných infrastruktur určených 
Evropským strategickým fórem pro 
výzkumné infrastruktury (ESFRI) a 
ostatních výzkumných infrastruktur 
světové úrovně, které Evropě pomohou 

Cílem je zajistit zavedení, dlouhodobou 
udržitelnost a účinné fungování 
výzkumných infrastruktur určených 
Evropským strategickým fórem pro 
výzkumné infrastruktury (ESFRI) a 
ostatních existujících výzkumných 
infrastruktur světové úrovně sídlících v 
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reagovat na velké problémy v oblasti vědy, 
průmyslu a společnosti. V rámci tohoto cíle 
bude pozornost věnována konkrétně 
infrastrukturám, které zřizují nebo které 
zřídily svou správu, například na základě 
konsorcia evropské výzkumné 
infrastruktury (ERIC), nebo jakoukoli 
rovnocennou strukturu na evropské nebo 
mezinárodní úrovni.

Evropě, které Evropě pomohou reagovat 
na velké problémy v oblasti vědy, 
průmyslu a společnosti. V rámci tohoto cíle 
bude pozornost věnována konkrétně 
infrastrukturám, které zřizují nebo které 
zřídily svou správu, například na základě 
konsorcia evropské výzkumné 
infrastruktury (ERIC), nebo jakoukoli 
rovnocennou strukturu na evropské nebo 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné infrastruktury, které nejsou 
uvedeny na seznamu ESFRI, ale plní 
významnou úlohu v transregionálním 
měřítku, by měly být rovněž podporovány. 
Program Horizont 2020 by měl rovněž 
podporovat nadnárodní spolupráci, pokud 
je o výzkumné infrastruktury. 
Evropská komise poskytne členským 
státům pomoc v rámci jejich úsilí o 
optimalizaci jejich výzkumných zařízení 
tím, že vytvoří celoevropskou databázi 
týkající se veškerých veřejně přístupných 
regionálních výzkumných infrastruktur. 

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provozní fázi (např. činnosti v oblasti 
přístupu, zpracování údajů, informování, 
odborné přípravy a mezinárodní 
spolupráce).

c) provozní fázi (např. činnosti v oblasti 
přístupu, zpracování údajů, informování, 
odborné přípravy a mezinárodní 
spolupráce). Včetně podpory, pokud jde o 
provozní náklady, s cílem zajistit 
udržitelnost a nejvyšší kvalitu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provozní fázi (např. činnosti v oblasti 
přístupu, zpracování údajů, informování, 
odborné přípravy a mezinárodní 
spolupráce).

c) provozní fázi (např. činnosti v oblasti 
koordinace na evropské úrovni, činnosti v 
oblasti nadnárodního přístupu, zpracování 
údajů, informování, odborné přípravy a 
mezinárodní spolupráce).

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) fázi vylepšování (například adaptační 
opatření určená k zajištění toho, aby 
stávající infrastruktury účinnějším 
způsobem odpovídaly strategickým 
potřebám). 

Or. fr
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Odůvodnění

Sedmý rámcový program pro výzkum a rozvoj zajišťoval podporu pro nové i stávající 
infrastruktury, což byl rozumný přístup. Vypuštění slova „nových” z názvu by znamenalo, že 
bude možné i nadále pokračovat v podpoře stávajících infrastruktur.  Podpůrná adaptační 
opatření určená k zajištění toho, aby stávající infrastruktury odpovídaly současným potřebám, 
by přinesla úsporu času i prostředků. 

Pozměňovací návrh 445
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie podpoří sítě, které v evropském 
měřítku spojují a integrují klíčové 
vnitrostátní výzkumné infrastruktury. 
Financování bude poskytnuto zejména na 
podporu nadnárodního a virtuálního 
přístupu výzkumných pracovníků a 
harmonizace a zlepšení služeb, které 
infrastruktury poskytují. Takovouto
podporu bude potřebovat přibližně stovka 
sítí infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, přičemž přístup k těmto 
zařízením bude využívat až dvacet tisíc 
výzkumných pracovníků ročně.

Unie podpoří sítě, které v evropském 
měřítku spojují a integrují klíčové 
vnitrostátní výzkumné infrastruktury, se 
zvláštním zaměřením na podporu 
vytváření sítí a integraci vědeckých 
komunit v členských státech  EU-15 a 
EU12, například prostřednictvím 
integrovanějšího prostředí výzkumných 
infrastruktur. Financování bude 
poskytnuto zejména na podporu 
nadnárodního a virtuálního přístupu 
výzkumných pracovníků a harmonizace a 
zlepšení služeb, které infrastruktury 
poskytují. Takovouto podporu bude 
potřebovat přibližně stovka sítí 
infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, přičemž přístup k těmto 
zařízením bude využívat až dvacet tisíc 
výzkumných pracovníků ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie podpoří sítě, které v evropském 
měřítku spojují a integrují klíčové 
vnitrostátní výzkumné infrastruktury. 
Financování bude poskytnuto zejména na 
podporu nadnárodního a virtuálního 
přístupu výzkumných pracovníků a 
harmonizace a zlepšení služeb, které 
infrastruktury poskytují. Takovouto 
podporu bude potřebovat přibližně stovka 
sítí infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, přičemž přístup k těmto 
zařízením bude využívat až dvacet tisíc 
výzkumných pracovníků ročně.

Unie podpoří sítě, které v evropském 
měřítku spojují a integrují klíčové 
vnitrostátní teoretické i aplikované
výzkumné infrastruktury. Financování 
bude poskytnuto zejména na podporu 
nadnárodního a virtuálního přístupu 
výzkumných pracovníků a harmonizace a 
zlepšení služeb, které infrastruktury 
poskytují. Takovouto podporu bude 
potřebovat přibližně stovka sítí 
infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, přičemž přístup k těmto 
zařízením bude využívat až dvacet tisíc 
výzkumných pracovníků ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je dosáhnout do roku 2020 
jednotného a otevřeného evropského 
prostoru pro internetový výzkum, kde 
výzkumní pracovníci využívají při 
vytváření sítí a výpočtech přední, 
všudypřítomné a spolehlivé služby, a 
bezproblémového a otevřeného přístupu k 
prostředí elektronické vědy a globálním 
zdrojům dat.

Cílem je dosáhnout do roku 2020 
jednotného a otevřeného evropského 
prostoru pro internetový výzkum, kde 
výzkumní pracovníci využívají při 
vytváření sítí a výpočtech přední, 
všudypřítomné a spolehlivé služby, a 
bezproblémového a otevřeného přístupu k 
prostředí elektronické vědy a globálním 
zdrojům dat. Je proto vhodné, aby  38 % 
rozpočtu v rámci tohoto specifického cíle 
bylo použito na výzkum a inovace v oblasti 
elektronických infrastruktur.

Or. en
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Pozměňovací návrh 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dosažení tohoto cíle bude podpora 
poskytnuta světovým výzkumným 
a vzdělávacím sítím poskytujícím 
pokročilé, standardizované a 
přizpůsobitelné mezidoménové služby na 
žádost; síťovým a cloud infrastrukturám 
poskytujícím prakticky neomezenou 
kapacitu v oblasti výpočtů a zpracovávání 
údajů jakož i ekosystému 
superpočítačových zařízení vyvíjejících se 
směrem k exa-kapacitě a také 
infrastruktuře v oblasti programového 
vybavení a služeb, například simulace a 
vizualizace a nástrojům spolupráce 
fungujícím v reálném čase 
a interoperabilní, otevřené a důvěryhodné 
infrastruktuře vědeckých údajů.

K dosažení tohoto cíle bude podpora 
poskytnuta světovým výzkumným 
a vzdělávacím sítím poskytujícím 
pokročilé, standardizované a 
přizpůsobitelné interinstitucionální a
mezidoménové společné služby na žádost; 
síťovým a cloud infrastrukturám 
poskytujícím prakticky neomezenou 
kapacitu v oblasti výpočtů a zpracovávání 
údajů jakož i ekosystému 
superpočítačových zařízení vyvíjejících se 
směrem k exa-kapacitě a také 
infrastruktuře v oblasti programového 
vybavení a služeb, například simulace a 
vizualizace a nástrojům spolupráce 
fungujícím v reálném čase 
a interoperabilní, otevřené a důvěryhodné 
infrastruktuře vědeckých údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.2 – bod 4.2.1 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpůrným opatřením posilujícím 
interoperabilitu výzkumných 
infrastruktur, a to včetně elektronických 
infrastruktur.

Or. en
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Pozměňovací návrh 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.1 – bod 4.1.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Univerzální online přístup ze strany 
evropských univerzit a výzkumných 
institucí k velkému množství světových 
vědeckých publikací bude podporováno 
konsolidací elektronické infrastruktury 
v rámci online veřejné vědecké knihovny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování Unie podpoří odbornou 
přípravu pracovníků, kteří řídí a provozují 
výzkumné infrastruktury celoevropského 
významu, výměnu pracovníků a 
osvědčených postupů mezi zařízeními a 
přiměřené zajištění lidských zdrojů v 
klíčových disciplínách, včetně vzniku 
zvláštních vzdělávacích programů.

Financování Unie podpoří vzdělávání a
odbornou přípravu pracovníků, kteří 
využívají, řídí a provozují výzkumné 
infrastruktury celoevropského významu, 
výměnu pracovníků a osvědčených 
postupů mezi zařízeními, včetně systému 
dočasného přidělení řídících pracovníků a 
projektových manažerů, a přiměřené 
zajištění lidských zdrojů v klíčových 
disciplínách, včetně vzniku zvláštních 
vzdělávacích programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování Unie podpoří odbornou 
přípravu pracovníků, kteří řídí a provozují 
výzkumné infrastruktury celoevropského 
významu, výměnu pracovníků a 
osvědčených postupů mezi zařízeními a 
přiměřené zajištění lidských zdrojů v 
klíčových disciplínách, včetně vzniku 
zvláštních vzdělávacích programů.

Financování Unie podpoří odbornou 
přípravu pracovníků, kteří řídí a provozují 
výzkumné infrastruktury celoevropského 
významu, výměnu pracovníků a 
osvědčených postupů mezi zařízeními a 
přiměřené zajištění lidských zdrojů v 
klíčových disciplínách, včetně vzniku 
zvláštních vzdělávacích programů. Bude 
podporována součinnost a soudržnost 
s akcemi „Marie Sklodowska Curie“ a 
znalostními a inovačními komunitami 
Evropského technologického institutu 
(EIT).

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování Unie podpoří odbornou 
přípravu pracovníků, kteří řídí a provozují 
výzkumné infrastruktury celoevropského 
významu, výměnu pracovníků a 
osvědčených postupů mezi zařízeními a 
přiměřené zajištění lidských zdrojů v 
klíčových disciplínách, včetně vzniku 
zvláštních vzdělávacích programů.

Financování Unie podpoří odbornou 
přípravu pracovníků, kteří řídí a provozují 
výzkumné infrastruktury celoevropského 
významu, výměnu pracovníků, zejména 
mezi členskými státy EU-15 a EU-12, a 
osvědčených postupů mezi zařízeními a 
přiměřené zajištění lidských zdrojů v 
klíčových disciplínách, včetně vzniku 
zvláštních vzdělávacích programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 – podbod 4.3 – bod 4.3.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je usnadnit rozvoj světových 
výzkumných infrastruktur, tj. výzkumných 
infrastruktur, které vyžadují financování a 
dohody v celosvětovém měřítku. Cílem je 
rovněž usnadnit spolupráci evropských 
výzkumných infrastruktur s 
mimoevropskými protějšky, zajistit jejich 
celosvětovou interoperabilitu a dosah a 
usilovat o mezinárodní dohody o 
vzájemném využívání, otevřenosti nebo 
spolufinancování infrastruktur. V tomto 
ohledu se bude náležitě přihlížet k 
doporučením „Carnegie Group“ složené z 
vysokých úředníků pro globální výzkumné 
infrastruktury. Pozornost bude věnována 
rovněž zajištění náležité účasti Unie na 
koordinaci s mezinárodními subjekty, jako 
je OSN nebo OECD.

Cílem je usnadnit rozvoj světových 
výzkumných infrastruktur, tj. výzkumných 
infrastruktur, které vyžadují financování a 
dohody v celosvětovém měřítku. Cílem je 
rovněž usnadnit spolupráci evropských 
výzkumných infrastruktur s 
mimoevropskými protějšky, zajistit jejich 
celosvětovou interoperabilitu a dosah a 
usilovat o mezinárodní dohody o 
vzájemném využívání, otevřenosti nebo 
spolufinancování infrastruktur. V tomto 
ohledu se bude náležitě přihlížet k 
doporučením „Carnegie Group“ složené z 
vysokých úředníků pro globální výzkumné 
infrastruktury. Pozornost bude věnována 
rovněž zajištění náležité účasti Unie na 
koordinaci s mezinárodními subjekty, jako 
je OSN nebo OECD. Bude rovněž řešena 
otázka partnerství  s rozvíjejícími se 
zeměmi v oblasti výzkumných 
infrastruktur, například v rámci společné 
strategie Afrika–EU . 

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Šíření excelence a zvyšování účasti
S cílem pomoci odstranit výzkumnou a 
inovační propast v Evropě budou 
rozvíjeny doplňkovost a synergie se 
strukturálními fondy jak v dolní části 
řetězce (budování kapacit v členských 
státech k lepší přípravě jejich účasti na 
programu Horizont 2020), tak shora 
(využívání a šíření výsledků výzkumu a 
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inovací vyplývajících z programu 
Horizont 2020). Tam, kde je to možné, 
bude podporována interoperabilita těchto 
dvou nástrojů. Bude podporováno 
kumulativní nebo kombinované 
financování.
V této souvislosti se opatření zaměří na 
plné využívání potenciálu evropských 
talentů, čímž se optimalizuje hospodářský 
a sociální dopad výzkumu a inovací, který 
bude existovat sám o sobě, zároveň však 
bude doplňkem politiky a činnosti fondů 
soudržnosti. Tato opatření zahrnují:
a) propojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech s 
jejich mezinárodními protějšky jinde 
v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení. To bude zahrnovat partnerství 
při výměně pracovníků, odborné 
poradenství a pomoc a vypracování 
společných strategií pro vytváření center 
excelence. Tuto činnost lze  v méně 
rozvinutých regionech podporovat z fondů 
politiky soudržnosti. Bude zváženo 
vytváření propojení  s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, a to i  
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.
b) zahájení výběrového řízení týkajícího se 
zakládání mezinárodně 
konkurenceschopných výzkumných 
středisek v regionech, na něž se vztahuje 
politika soudržnosti: uchazeči ve 
výběrovém řízení by byly týmy, přičemž 
každý takový tým by se skládal z 
inovativního regionu, který však stále 

spadá do kategorie méně rozvinutějších 
regionů, a mezinárodně uznávaného 
centra excelence jinde v Evropě. Vědecké 
koncepce tvořící základ nově zakládaných 
výzkumných institucí by měly být 
hodnoceny pomocí zásady excelence; 
Regiony by měly být povinny předložit 
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celkový udržitelný přístup, pokud jde o 
infrastrukturu a celkové prostředí příznivé 
pro výzkum a inovace, na němž by bylo 
možné dál stavět za pomoci jejich 
strukturálních fondů; toto výběrové řízení 
by mělo zásadně doplňovat úsilí 
hospodářsky slabších regionů o rozvoj 
dlouhodobé strategie spočívající ve 
specializaci na inteligentní hospodářství.  
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit 
rovné podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu na 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.
d) udělování „pečeti excelence“ kladně 
hodnoceným návrhům projektů ERV, 
akcím „Marie Curie-Sklodowská“ nebo 
projektům spolupráce, které nemohly být 
financovány z důvodu rozpočtových 
omezení. Vnitrostátní a regionální fondy 
by tak mohly být povzbuzovány, aby 
přispěly k financování těch projektů, které 
splňují kritéria excelence, ale z důvodu 
chybějících evropských prostředků 
nemohou být financovány.
e) Udělování „pečeti excelence“ 
dokončeným projektům s cílem usnadnit 
financování následných kroků (např. 
pilotní projekty, ukázkové projekty nebo 
valorizace výsledků výzkumu) 
z vnitrostátních nebo regionálních zdrojů.
f) Přidělení „grantů na návrat“ ERV 
výzkumným pracovníkům, kteří 
v současné době pracují mimo Evropu a
chtějí pracovat v Evropě, nebo 
výzkumným pracovníkům, kteří již pracují 
v Evropě, ale chtějí se přesunout do méně 
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rozvinutého regionu.
g) Podporu doplňkových dohod 
uzavřených mezi organizacemi, jež jsou 
příjemci výzkumných projektů založených 
na spolupráci s dalšími subjekty a 
organizacemi zřízenými zejména v zemích, 
které nejsou přímo zapojeny do projektu, 
s konkrétním cílem vytvořit příležitosti 
k odbornému vzdělávání (zejména 
doktorandské a postdoktorandské pozice).
h) Posilování úspěšných sítí, jejichž cílem 
je propojování vysoce kvalitních institucí 
v oblasti výzkumu a inovací. Zvláštní 
pozornost bude věnována programu 
COST s cílem podpořit činnosti vedoucí 
k nalezení a propojení „ložisek excelence“ 
(vysoce kvalitních vědeckých společenství 
a mladých výzkumných pracovníků) po 
celé Evropě.
(i) Rozvoj specifických vzdělávacích 
mechanismů poskytujících informace o 
tom, jak se zapojit do programu Horizont 
2020, které budou plně využívat stávající 
sítě, např. národní kontaktní místa.
(j) Možnosti účasti v doktorandských a 
postdoktorandských stipendijních 
programech, stejně jako v pokročilých 
vzdělávacích stipendijních programech 
pro inženýry, za účelem zpřístupnění 
všech mezinárodních výzkumných 
infrastruktur v Evropě, včetně 
infrastruktur řízených mezinárodními 
vědeckými organizacemi.
(k) Podpora rozvoje a monitorování 
strategií inteligentní specializace. Bude 
vyvinut nástroj pro podporu politiky a 
bude usnadněno vyvozování politických 
poznatků na regionální úrovni 
prostřednictvím vzájemného 
mezinárodního hodnocení a sdílení 
osvědčených postupů.
(l) Vytvoření online trhu, kde bude možno 
inzerovat duševní vlastnictví, s cílem 
přivést dohromady vlastníky a uživatele 
práv k duševnímu vlastnictví.
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Odůvodnění

 Vzhledem k tomu, že odliv mozků, k němuž v současnosti dochází  v několika členských 
státech, představuje pro Evropu závažný problém, měl by být potenciál excellence plně využit 
posílením součinnosti programu Horizont 2020 a strukturálních fondů, např. prostřednictvím 
veřejné soutěže, kterou EP navrhl ve zprávě Marisy Matiasové. Daný region využije vlastní 
prostředky a financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které nejsou předmětem 
veřejné soutěže, na nezbytnou infrastrukturu.  Financování z programu Horizont 2020 by 
mělo být využito na vynikající výzkum. 

Pozměňovací návrh 456
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. VĚDA PRO SPOLEČNOST A SE 
SPOLEČNOSTÍ, SMĚREM 
K ZODPOVĚDNÉMU VÝZKUMU A 
INOVACÍM
4.1 Podpora zapojení společnosti do
výzkumu a inovací
Podporovat zapojení společnosti do 
výzkumu a inovací a prosazovat 
multidisciplinární výzkum a inovace, 
především podporovat zapojení občanů do 
výzkumu a inovací.
4.2 Prosazování rovnosti mužů a žen
Podporovat rovnost žen a mužů 
prosazováním změn v organizaci 
výzkumných institucí a  koncepci 
výzkumných programů. Toto zahrnuje 
různé aspekty týkající se především: 
zajištění rovnosti ve výzkumných 
profesích, přijímání rozhodnutí a 
začlenění genderových prvků do náplně 
rozvoje výzkumu a vývoje. 
4.3 Zvýšení vědecké gramotnosti občanů
Dosáhnout vědecké gramotnosti občanů 
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prostřednictvím formálního a 
neformálního vzdělávání v oblasti vědy a 
šířit činnosti založené na vědě, konkrétně 
ve vědeckých centrech a muzeích, jakožto 
potřeba, od níž se odvíjí rozvoj budoucí 
společnosti a jakožto základ pro 
koexistenci v demokracii; učinit kariéru 
v oblasti vědy a technologie atraktivní pro 
mladé studenty, a podporovat udržitelnou 
interakci mezi školami, výzkumnými 
institucemi, průmyslem a organizacemi 
občanské společnosti. 
4.4 Podpora etického rámce pro výzkum a 
inovace
Prosazovat etický rámec pro výzkum a 
inovace založený na základních etických 
zásadách, včetně zásad obsažených v 
Listině základních práv a všech 
příslušných právních předpisech a 
úmluvách Unie.
4.5 Posilování otevřeného přístupu 
k vědeckým výsledkům
Posílit otevřený přístup k vědeckým 
výsledkům (zejména publikacím a 
údajům) s cílem zajistit transparentnost a 
důvěru mezi jednotlivými aktéry, 
podporovat excelenci v oblasti vědy a 
oddělit inovační potenciál znalostní 
generace a hospodářskou soutěž. 
4.6 Rozvoj správního rámce pro 
zodpovědný výzkum a inovace
Zajistit řízení pro rozvoj správního rámce 
pro zodpovědný výzkum a inovace, který 
podporuje společenské aktéry (výzkumné
pracovníky, občanskou společnost, 
průmysl, politické činitele) ke spolupráci v 
rámci celého procesu výzkumu a inovací s 
cílem dosáhnout toho, aby výzkum a 
inovace, stejně jako jejich výsledky a 
dopady, odpovídaly očekáváním, potřebám 
a hodnotám společnosti. 
4.7 Zlepšení znalostí o vědě a komunikace
Podporovat zlepšení znalostí 
o komunikaci v oblasti  vědy s cílem zvýšit 
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Pozměňovací návrh 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Zodpovědný výzkum a inovace
S cílem vybudovat efektivní dialog mezi 
vědeckým sektorem a společností, získávat 
pro vědu nové talenty a propojit vědeckou 
excelenci se sociálním povědomím a 
odpovědností budou podporovány 
následující činnosti:
a) Atraktivní vědecká a technologická 
kariéra pro mladé studenty: podpora 
vědecké kariéry v oblasti vědy, technologie 
a inženýrství ve školách; otevření 
univerzit mladým studentům; podpora 
interaktivních a atraktivních vědeckých 
muzeí ze strany vnitrostátních a 
regionálních orgánů; podpora udržitelné 
interakce mezi školami a výzkumnými 
institucemi a rovněž mezi studenty a jejich 
rodinami, učiteli přírodních věd a 
výzkumnými pracovníky.
b) Podpora obou aspektů  rovnosti žen a 
mužů:  zajištění rovnosti ve výzkumných 
profesích a začlenění genderového 
hlediska do výzkumu a vývoje: podpora 
rovnosti žen a mužů, zejména podporou 
změn v organizaci výzkumných institucí a 
v obsahu a koncepcích výzkumných 
činností.
c) Zapojení společnosti do témat výzkumu 
a inovací; sledování toho, jak vědu 
vnímají občané, a podpora účasti občanů 
na výzkumné a inovační politice: cílem je 



AM\907981CS.doc 55/130 PE492.815v01-00

CS

umožnit vzájemné působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
za účelem zvýšení kvality, relevantnosti, 
přijatelnosti a udržitelnosti výsledků 
inovací začleněním zájmů a hodnot 
společnosti; podpora zájmu společnosti o 
témata v oblasti vědy a inovací; sledování 
toho, jak vědu vnímají občané, a podpora 
zapojení občanů do záležitostí 
souvisejících s rozvojem vědy a 
technologie. To vyžaduje rozvoj zvláštních 
dovedností, znalostí a schopností na 
úrovni jednotlivců a organizací a rovněž 
na vnitrostátní a nadnárodní úrovni při 
současném sledování toho, jak vědu 
vnímají občané,  a podpoře zapojení 
občanů do politiky výzkumu a inovací.
d) Vědecká gramotnost občanů 
prostřednictvím formálního a 
neformálního vzdělávání v oblasti vědy a 
šíření činností založených na vědě, 
konkrétně ve vědeckých centrech, jakožto 
potřeba, od níž se odvíjí rozvoj budoucí 
společnosti jako pracovní síly a jako 
základu pro koexistenci v demokracii; 
vědecky gramotná, odpovědná a tvůrčí 
společnost bude podporována 
prosazováním a výzkumem vhodných 
metod v oblasti vědeckého vzdělávání, což 
přispěje k lepšímu formálnímu i 
neformálnímu vzdělávání v oblasti vědy a 
technologií, k vědeckým činnostem 
založeným na projektech a k vytváření sítí 
vědců i neodborníků na vnitrostátní, 
evropské a mezinárodní úrovni. To 
zahrnuje podporu a výchovu vědecky 
gramotných občanů, a to prostřednictvím 
účinného formálního i neformálního 
vědeckého vzdělávání a rozšiřování na 
vědě založených činností, zejména 
ve vědeckých centrech a dalšími vhodnými 
formami.
e) Otevřený přístup k vědeckým výsledkům 
a údajům, aby se posílila vědecká 
excelence a hospodářská 
konkurenceschopnost: podpora jednotné 
databáze všech výzkumných projektů 
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financovaných z evropských prostředků a 
jejich vědeckých výsledků. Vnitrostátní a 
regionální orgány poskytující financování 
budou vybízeny k tomu, aby sdílely tytéž 
informace týkající se vnitrostátních nebo 
regionálních projektů. Bude podporováno 
zahrnutí vědeckých výsledků do této 
databáze.
f) Řízení za účelem  rozvoje zodpovědného 
výzkumu a inovací všemi zúčastněnými 
stranami (výzkumnými pracovníky, 
veřejnými orgány, průmyslem), které je 
citlivé vůči společenským potřebám a 
požadavkům, a sledování jeho vývoje: 
utváření řízení za účelem rozvoje 
zodpovědného výzkumu a inovací 
prostřednictvím zapojení všech 
zúčastněných  a podpora úlohy odborných 
znalostí v procesech rozhodování, zejména 
zastoupení vědců a nezávislých 
výzkumných organizací při řešení  
společensky kontroverzních otázek a 
záležitostí souvisejících s řízením rizik. V 
koordinaci s příslušnými mezinárodními 
organizacemi bude prosazován etický 
rámec pro výzkum a inovace založený na 
základních etických zásadách, včetně 
zásad obsažených v Listině základních 
práv a všech příslušných právních 
předpisech a úmluvách Unie. Mělo by být 
zohledněno stanovisko Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích.
g) Znalosti o komunikaci v oblasti vědy, 
s cílem zvýšit kvalitu a efektivnost 
interakci mezi vědci, obecnými médii a 
veřejností. S cílem zlepšit šíření znalostí v 
rámci vědecké obce a širší veřejnosti se 
bude dále rozvíjet dostupnost a využívání 
výsledků výzkumu financovaného 
z veřejných prostředků. To zvýší povědomí 
o  komunikaci v oblasti vědy s cílem 
zlepšit kvalitu a účinnost interakcí mezi 
vědci, médii a veřejností a podpoří širší 
zapojení občanů jakožto aktivních 
zúčastněných stran, a je-li to možné a 
vhodné, jakožto účastníků výzkumu.
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Pozměňovací návrh 458
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedoucí postavení v průmyslu Vedoucí postavení v průmyslu a odvětví 
služeb

Or. ro

Pozměňovací návrh 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné zvládnutí a zavádění základních 
technologií ze strany evropského průmyslu 
je klíčovým faktorem při posilování 
produktivity a inovační schopnosti Evropy 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělou, 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
ekonomiku, globální vedoucí postavení v 
odvětví špičkových technologií a 
schopnost rozvíjet jedinečná řešení 
společenských výzev. Jako nedílná součást 
financování budou s výzkumem a vývojem 
spojeny inovační činnosti.

Úspěšné zvládnutí a zavádění základních 
technologií ze strany evropského průmyslu 
je klíčovým faktorem při posilování 
produktivity a inovační schopnosti Evropy 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělou, 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
ekonomiku, globální vedoucí postavení v 
odvětví špičkových technologií a 
schopnost rozvíjet jedinečná řešení
společenských výzev. Jako nedílná součást 
financování budou s výzkumem a vývojem 
spojeny inovační činnosti. Značná 
pozornost bude věnována projektům 
malého a středního rozsahu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 460
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné zvládnutí a zavádění základních 
technologií ze strany evropského průmyslu 
je klíčovým faktorem při posilování 
produktivity a inovační schopnosti Evropy 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělou, 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
ekonomiku, globální vedoucí postavení v 
odvětví špičkových technologií a 
schopnost rozvíjet jedinečná řešení 
společenských výzev. Jako nedílná součást 
financování budou s výzkumem a vývojem 
spojeny inovační činnosti.

Úspěšné zvládnutí a zavádění základních 
technologií ze strany evropského odvětví 
služeb a  průmyslu je klíčovým faktorem 
při posilování produktivity a inovační 
schopnosti Evropy a zajištění toho, aby 
Evropa měla vyspělou, udržitelnou a 
konkurenceschopnou ekonomiku, globální 
vedoucí postavení v odvětví špičkových 
technologií a schopnost rozvíjet jedinečná 
řešení společenských výzev. Jako nedílná 
součást financování budou s výzkumem a 
vývojem spojeny inovační činnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 461
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní systémy20. 
Mnoho inovativních výrobků zahrnuje 
několik těchto technologií současně, a to 
jako jednotlivé nebo vestavěné části. 
Ačkoliv každá technologie zajišťuje 
technologické inovace, celkový přínos 
vyplývající ze spojení řady základních 
technologií může vést rovněž 

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní systémy20. 
Mnoho inovativních výrobků zahrnuje 
několik těchto technologií současně, a to 
jako jednotlivé nebo vestavěné části. 
Ačkoliv každá technologie zajišťuje 
technologické inovace, celkový přínos 
vyplývající ze spojení řady základních 
technologií může vést rovněž 
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k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních 
technologií zvýší konkurenceschopnost 
výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií. Vyhrazená podpora bude 
poskytnuta rozsáhlým pilotním 
a demonstračním projektům.

k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních 
technologií zvýší konkurenceschopnost 
výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní systémy20. 
Mnoho inovativních výrobků zahrnuje 
několik těchto technologií současně, a to 
jako jednotlivé nebo vestavěné části. 
Ačkoliv každá technologie zajišťuje 
technologické inovace, celkový přínos 
vyplývající ze spojení řady základních 
technologií může vést rovněž 
k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních 
technologií zvýší konkurenceschopnost 
výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií. Vyhrazená podpora bude 
poskytnuta rozsáhlým pilotním 
a demonstračním projektům.

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní systémy20. 
Mnoho inovativních výrobků zahrnuje 
několik těchto technologií současně, a to 
jako jednotlivé nebo vestavěné části, a také 
velké množství výsledků základního 
vědeckého výzkumu, především z oblasti 
matematiky.  Ačkoliv každá technologie 
zajišťuje technologické inovace, celkový 
přínos vyplývající ze spojení řady 
základních technologií a matematických 
nástrojů může vést rovněž 
k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních 
technologií zvýší konkurenceschopnost 
výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií a základních vědeckých 
výsledků. Vyhrazená podpora bude 
poskytnuta rozsáhlým pilotním 
a demonstračním projektům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 4
KOM(2011) 811.
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní systémy20. 
Mnoho inovativních výrobků zahrnuje 
několik těchto technologií současně, a to 
jako jednotlivé nebo vestavěné části. 
Ačkoliv každá technologie zajišťuje 
technologické inovace, celkový přínos 
vyplývající ze spojení řady základních 
technologií může vést rovněž 
k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních 
technologií zvýší konkurenceschopnost 
výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií. Vyhrazená podpora bude 
poskytnuta rozsáhlým pilotním 
a demonstračním projektům.

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, vodní 
technologie, pokročilé materiály a 
pokročilé výrobní systémy20. Mnoho 
inovativních výrobků zahrnuje několik 
těchto technologií současně, a to jako 
jednotlivé nebo vestavěné části. Ačkoliv 
každá technologie zajišťuje technologické 
inovace, celkový přínos vyplývající ze 
spojení řady základních technologií může 
vést rovněž k technologickým skokům. 
Využívání průřezových klíčových 
základních technologií zvýší 
konkurenceschopnost výrobků a jejich 
dopad. Budou proto využívány četné 
interakce těchto technologií. Vyhrazená 
podpora bude poskytnuta rozsáhlým 
pilotním a demonstračním projektům.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se především zaměří na 
předobchodní a předkonkurenční fáze. 
Financování se spíše než na výběr vítězů 
či financování konkrétních výrobních 
zařízení a činností jednotlivých podniků 
zaměří na řešení společných 
technologických bariér.  Činnosti budou 
plánovány tak, aby poskytovaly podporu 
hospodářské konkurenceschopnosti 
prostřednictvím stimulace průmyslu k 
tomu, aby především zlepšil svou účinnost, 
pokud jde o zdroje a energii, a zvýšil své 
investice do výzkumu a inovací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty a 
rozsáhlé demonstrační projekty k snazšímu 
zavádění výsledků výzkumu na trh.

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty a 
rozsáhlé demonstrační projekty k snazšímu 
zavádění výsledků výzkumu na trh. Je 
rovněž důležité podporovat na evropské 
úrovni přístupy zdola nahoru 
k disruptivním a inkrementálním 
inovacím, jak digitální, tak i fyzickou 
mobilitu mladých novátorů a 
inkubátorů/akcelerátorů.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 466
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty a 
rozsáhlé demonstrační projekty k snazšímu 
zavádění výsledků výzkumu na trh.

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty a 
rozsáhlé demonstrační projekty k snazšímu 
zavádění výsledků výzkumu na trh. Tyto 
činnosti úzce související s trhem jsou 
financovány primárně z finančních 
nástrojů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 467
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty a 
rozsáhlé demonstrační projekty k snazšímu 
zavádění výsledků výzkumu na trh.

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty 
a rozsáhlé demonstrační projekty 

k snazšímu zavádění výsledků výzkumu na 
trh a provádění projektů malého a 
středního rozsahu s cílem připravit 
podmínky pro projekty velkého rozsahu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 468
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě nanotechnologií a 
biotechnologií bude cílem zapojení 
zúčastněných stran a široké veřejnosti 
zvýšení informovanosti o přínosech a 
rizicích. Při zavádění těchto technologií se 
bude systematicky věnovat pozornost 
posouzení bezpečnosti a řízení celkových 
rizik.

Zejména v případě nanotechnologií a 
biotechnologií bude cílem zapojení 
zúčastněných stran a široké veřejnosti 
zvýšení informovanosti o přínosech a 
rizicích. Při zavádění těchto technologií se 
bude systematicky věnovat pozornost 
posouzení bezpečnosti a řízení celkových 
rizik. Budou stanovena kritéria a 
transparentní postupy s cílem vyhodnotit v 
rané fázi rozvoje  společenskou potřebnost 
a přijatelnost nových technologií. 

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 12 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vývoj a využití testovacích metod, které 
jsou ve větší míře prediktivní a relevantní 
s ohledem na skutečnosti lidského života, 
hodnocení rizik a  lékařský výzkum

Or. fr

Odůvodnění

Účelem vyvinutí a používání testovacích metod, které jsou ve větší míře prediktivní a 
relevantní, je splnit společný mezinárodní cíl, kterým je zvýšit účinnost a relevantnost testů 
bezpečnosti a lékařského výzkumu a snížit náklady na ně. 
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Pozměňovací návrh 470
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 12 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vývoj a uplatňování prediktivních a 
lidského hlediska relevantních nástrojů 
pro testování bezpečnosti, hodnocení rizik 
a výzkum v oblasti zdraví; 

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 12 – odrážka 3 a (nová)
COM(2011) 811
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – odst. 12 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vodní technologie

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řada směrů činnosti se bude zaměřovat na 
výzvy související s vedoucím postavením 
v průmyslu a technologiích v oblasti IKT a 
bude zahrnovat obecné výzkumné a 

Řada směrů činnosti se bude zaměřovat na 
výzvy související s vedoucím postavením 
v průmyslu a technologiích v oblasti IKT a 
bude zahrnovat  standardy a protokoly 
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inovační programy týkající se IKT, do 
nichž patří:

IKT a obecné výzkumné a inovační 
programy týkající se IKT, do nichž patří:

Or. ro

Pozměňovací návrh 473
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.1. Nová generace součástí a systémů: 
navržení pokročilých a inteligentních 
vestavěných součástí a systémů

1.1.1. Nová generace součástí a systémů: 
Navržení informačních systémů a  
pokročilých a inteligentních vestavěných  
systémů a součástí

Or. fr

Pozměňovací návrh 474
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, rozsáhlou integraci, základní 
technologie pro Internet věcí, včetně 
platforem podporujících poskytování 
vyspělých služeb, inteligentní integrované 
systémy, systémy systémů a vytváření 
složitých systémů.

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s hlavními informačními 
systémy a inteligentními vestavěnými 
systémy a součástmi. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, rozsáhlou integraci, základní 
technologie pro Internet věcí, včetně 
platforem podporujících poskytování 
vyspělých služeb, inteligentní integrované 
systémy, systémy systémů a vytváření 
složitých systémů.

Or. fr



PE492.815v01-00 66/130 AM\907981CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 475
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, rozsáhlou integraci, základní 
technologie pro Internet věcí21, včetně 
platforem podporujících poskytování 
vyspělých služeb, inteligentní integrované 
systémy, systémy systémů a vytváření 
složitých systémů.

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, kvantové výpočetní operace,
rozsáhlou integraci, základní technologie 
pro Internet věcí21, včetně platforem 
podporujících poskytování vyspělých 
služeb, senzory, inteligentní integrované 
systémy, distribuované systémy a systémy 
systémů a vytváření složitých systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, rozsáhlou integraci, základní 
technologie pro Internet věcí21, včetně 
platforem podporujících poskytování 
vyspělých služeb, inteligentní integrované 
systémy, systémy systémů a vytváření 
složitých systémů.

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, výpočetní systémovou 
biologii, rozsáhlou integraci, základní 
technologie pro Internet věcí21, včetně 
platforem podporujících poskytování 
vyspělých služeb, inteligentní integrované 
systémy, systémy systémů a vytváření 
složitých systémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 477
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zvýšit evropská aktiva v oblasti 
architektury procesoru a systému, 
technologií pro propojení a lokalizaci dat, 
cloud computing, paralelních výpočtů a 
simulačních programů pro všechny 
segmenty trhu výpočetní techniky.

Cílem je zvýšit evropská aktiva v oblasti 
architektury procesoru a systému, 
technologií pro propojení a lokalizaci dat, 
cloud computing, počítačových operací 
velkého rozsahu a superpočítačů, 
„velkých objemů dat“, paralelních výpočtů 
a simulačních programů pro všechny 
segmenty trhu výpočetní techniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu při vývoji, 
osvojování a formování internetu nové 
generace, který postupně nahradí stávající 
infrastruktury pro webové, pevné a mobilní 
sítě a služby a umožní propojení bilionů 
zařízení (Internet věcí) mezi mnoha 
provozovateli a doménami, jež změní 
způsob, jakým sdělujeme, získáváme 
a využíváme poznatky. To zahrnuje 
výzkum a inovace v oblasti sítí, 
programového vybavení a služeb, 
počítačové bezpečnosti, ochrany soukromí 
a důvěry, bezdrátových22 komunikačních a 
všech optických sítí, imerzivních 
interaktivních multimédií a propojeného 

Cílem je posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu při vývoji, 
osvojování a formování internetu nové 
generace, který postupně nahradí stávající 
infrastruktury pro webové, pevné a mobilní 
sítě a služby a umožní propojení bilionů 
zařízení (Internet věcí) mezi mnoha 
provozovateli a doménami, jež změní 
způsob, jakým sdělujeme, získáváme 
a využíváme poznatky. To zahrnuje 
výzkum a inovace v oblasti sítí, 
infrastruktur, programového vybavení 
a služeb, počítačové bezpečnosti, ochrany 
soukromí a důvěry, bezdrátových22

komunikačních a všech optických sítí, 
imerzivních interaktivních multimédií a 
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podniku budoucnosti. propojeného podniku budoucnosti.
Podpora bude zejména poskytována 
výzkumu a vývoji otevřených systémů a 
distribučních systémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu při vývoji, 
osvojování a formování internetu nové 
generace, který postupně nahradí stávající 
infrastruktury pro webové, pevné a mobilní 
sítě a služby a umožní propojení bilionů 
zařízení (Internet věcí) mezi mnoha 
provozovateli a doménami, jež změní 
způsob, jakým sdělujeme, získáváme 
a využíváme poznatky. To zahrnuje 
výzkum a inovace v oblasti sítí, 
programového vybavení a služeb, 
počítačové bezpečnosti, ochrany soukromí 
a důvěry, bezdrátových22 komunikačních a 
všech optických sítí, imerzivních 
interaktivních multimédií a propojeného 
podniku budoucnosti.

Cílem je posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu při vývoji, 
osvojování a formování internetu nové 
generace, který postupně nahradí stávající 
infrastruktury pro webové, pevné a mobilní 
sítě a služby a umožní propojení bilionů 
zařízení (Internet věcí) mezi mnoha 
provozovateli a doménami, jež změní 
způsob, jakým sdělujeme, získáváme 
a využíváme poznatky. To zahrnuje 
výzkum a inovace v oblasti sítí, 
programového vybavení a služeb, 
počítačové bezpečnosti, ochrany soukromí, 
dopadů v oblasti důvěry a sociálních 
dopadů, bezdrátových22 komunikačních a 
všech optických sítí, imerzivních 
interaktivních multimédií a propojeného 
podniku budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4. Technologie obsahu a řízení 
informací: IKT pro digitální obsah 
a tvořivost

1.1.4. Technologie obsahu a řízení 
informací: IKT pro digitální obsah, 
kulturní odvětví včetně kulturního 
dědictví a cestovního ruchu a kreativitu

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je poskytnout odborníkům 
a občanům nové nástroje pro vytváření, 
využívání a uchovávání všech forem 
digitálního obsahu v jakémkoli jazyce 
a pro modelování, analyzování 
a vizualizaci ohromného množství údajů, 
včetně propojených dat. To zahrnuje nové 
technologie pro jazyky, výuku, interakce, 
digitální uchovávání, přístup k obsahu 
a analytiku; inteligentní systémy řízení 
informací založené na pokročilých 
technologiích v oblasti vyhledávání 
informací, strojového učení, statistické 
analýzy a vizuálních výpočtů.

Cílem je poskytnout odborníkům 
a občanům nové nástroje pro vytváření, 
využívání a uchovávání všech forem 
digitálního obsahu v jakémkoli jazyce 
a pro modelování, analyzování 
a vizualizaci ohromného množství údajů, 
včetně propojených dat. To zahrnuje nové 
technologie pro jazyky, výuku, interakce 
(včetně haptických a řečových rozhraní 
a biorozhraní), digitální uchovávání
a rekonstrukci, přístup k obsahu 
a analytiku; inteligentní systémy řízení 
informací založené na pokročilých 
technologiích v oblasti vyhledávání 
informací, „práci s velkým objemem dat“, 
strojového učení a strojových znalostí, 
statistické analýzy a vizuálních výpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Patrizia Toia
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je poskytnout odborníkům 
a občanům nové nástroje pro vytváření, 
využívání a uchovávání všech forem 
digitálního obsahu v jakémkoli jazyce 
a pro modelování, analyzování 
a vizualizaci ohromného množství údajů, 
včetně propojených dat. To zahrnuje nové 
technologie pro jazyky, výuku, interakce, 
digitální uchovávání, přístup k obsahu 
a analytiku; inteligentní systémy řízení 
informací založené na pokročilých 
technologiích v oblasti vyhledávání 
informací, strojového učení, statistické 
analýzy a vizuálních výpočtů.

Cílem je poskytnout odborníkům 
a občanům nové nástroje pro vytváření, 
využívání a uchovávání všech forem 
digitálního obsahu v jakémkoli jazyce 
a pro modelování, analyzování 
a vizualizaci ohromného množství údajů, 
včetně propojených dat. To zahrnuje nové 
technologie pro jazyky, výuku, interakce, 
digitální uchovávání, přístup ke kulturním 
zdrojům, přístup k obsahu a analytiku; 
inteligentní systémy řízení informací 
založené na pokročilých technologiích 
v oblasti vyhledávání informací, strojového 
učení, statistické analýzy a vizuálních 
výpočtů.

Or. it

Pozměňovací návrh 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je poskytnout odborníkům 
a občanům nové nástroje pro vytváření, 
využívání a uchovávání všech forem 
digitálního obsahu v jakémkoli jazyce 
a pro modelování, analyzování 
a vizualizaci ohromného množství údajů, 
včetně propojených dat. To zahrnuje nové 
technologie pro jazyky, výuku, interakce, 
digitální uchovávání, přístup k obsahu 
a analytiku; inteligentní systémy řízení 
informací založené na pokročilých 
technologiích v oblasti vyhledávání 
informací, strojového učení, statistické 
analýzy a vizuálních výpočtů.

Cílem je poskytnout odborníkům 
a občanům nové nástroje pro vytváření, 
využívání a uchovávání všech forem 
digitálního obsahu v jakémkoli jazyce 
a pro modelování, analyzování 
a vizualizaci ohromného množství údajů, 
včetně propojených dat. To zahrnuje nové 
technologie pro jazyky, výuku, interakce, 
digitální uchovávání, přístup k obsahu 
a analytiku; inteligentní systémy řízení 
informací založené na pokročilých 
technologiích v oblasti vyhledávání 
informací v oborech, jako je například 
cestovní ruch, strojového učení, statistické 
analýzy a vizuálních výpočtů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 484
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je posílit evropské vědecké 
a průmyslové vedoucí postavení v oblasti 
průmyslové a servisní robotiky, 
kognitivních systémů, zdokonalených 
rozhraní a inteligentních prostorů a strojů 
schopných vnímání, v návaznosti na vyšší 
výkonnost v oblasti výpočtů a vytváření 
sítí a pokrok s ohledem na schopnost 
vytvářet systémy, které jsou schopny se 
učit, přizpůsobovat a reagovat.

Cílem je posílit evropské vědecké 
a průmyslové vedoucí postavení v oblasti 
průmyslové a servisní robotiky, 
kognitivních systémů, umělé inteligence 
a neurovědy, zdokonalených rozhraní 
a inteligentních prostorů a strojů 
schopných vnímání, v návaznosti na 
miniaturizaci a vyšší výkonnost v oblasti 
výpočtů a vytváření sítí a pokrok 
s ohledem na schopnost vytvářet systémy, 
které jsou schopny se učit, přizpůsobovat 
a reagovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těchto šest hlavních směrů činnosti má 
podle očekávání pokrýt celou škálu potřeb. 
To bude zahrnovat vedoucí průmyslové 
postavení v oblasti obecně použitelných 
řešení, výrobků a služeb založených na 
IKT, jež jsou nezbytné k vyřešení velkých 
společenských výzev, a rovněž výzkumné 
a inovační programy v oblasti IKT 
založené na aplikacích, jež budou 
podporovány společně s příslušnou 

Těchto sedm hlavních směrů činnosti má 
podle očekávání pokrýt celou škálu potřeb. 
To bude zahrnovat vedoucí průmyslové 
postavení v oblasti obecně použitelných 
řešení, výrobků a služeb založených na 
IKT, jež jsou nezbytné k vyřešení velkých 
společenských výzev, a rovněž výzkumné 
a inovační programy v oblasti IKT 
založené na aplikacích, jež budou 
podporovány společně s příslušnou 
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společenskou výzvou. společenskou výzvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každého z šesti hlavních směrů činnosti 
jsou zahrnuty rovněž výzkumné 
infrastruktury specifické pro IKT, jako jsou 
živé laboratoře pro rozsáhlé 
experimentování a infrastruktury pro 
výchozí klíčové základní technologie 
a jejich začlenění do pokročilých výrobků 
a inovativních inteligentních systémů, 
včetně zařízení, nástrojů, podpůrných 
služeb, sterilních prostor a přístupu 
k slévárnám pro výrobu prototypů.

Do každého ze sedmi hlavních směrů 
činnosti jsou zahrnuty rovněž výzkumné 
infrastruktury specifické pro IKT, jako jsou 
živé laboratoře pro rozsáhlé 
experimentování a infrastruktury pro 
výchozí klíčové základní technologie 
a jejich začlenění do pokročilých výrobků 
a inovativních inteligentních systémů, 
včetně zařízení, nástrojů, podpůrných 
služeb, sterilních prostor a přístupu 
k slévárnám pro výrobu prototypů.
Financování z Unie bude přispívat na 
sdílená zařízení a infrastrukturu, které 
budou otevřeny většímu počtu subjektů, 
zvláště pak malým a středním podnikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní práva a svobody fyzických osob 
a zvláště jejich právo na soukromí jsou 
v EU klíčová. Horizont 2020 podporuje 
výzkum a rozvoj systémů, které evropským 
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občanům umožní plnou kontrolu nad 
jejich komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.1 – bod 1.1.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.6 a. Regulační a hospodářské výzvy do 
budoucna:
Cílem je prozkoumat, jak a kde je potřeba 
zavést nové regulační rámce zohledňující 
nové vztahy mezi občany a danou 
společností a podobně mezi trhy a jejich 
spotřebiteli. To zahrnuje mezivědní 
výzkum kombinující právní analýzu 
s hospodářskými, kulturními a sociálními 
dopady technologických změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Nanotechnologie 1.2. Nanotechnologie a kvantová optika

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2– bod 1.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj a začleňování poznatků na 
křižovatkách různých vědeckých oborů se 
zaměřením se na zcela nové výrobky, které 
umožňují udržitelná řešení v široké škále 
odvětví.

Rozvoj a začleňování poznatků na 
křižovatkách různých vědeckých oborů se 
zaměřením se na zcela nové výrobky, které 
umožňují udržitelná řešení v široké škále 
odvětví, přičemž se zohledňuje zásada 
obezřetnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2– bod 1.2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2. Zajištění bezpečného vývoje 
a používání nanotechnologií

1.2.2. Zajištění bezpečného vývoje 
a používání nanotechnologií a kvantové 
optiky

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urychlení vědeckých poznatků o jejich 
možném dopadu na zdraví nebo na životní 
prostředí pro aktivní, vědecky podložené 
řízení nanotechnologií a poskytnutí 
ověřených vědeckých nástrojů a platforem 
pro posuzování nebezpečí, expozice a rizik 

Urychlení vědeckých poznatků o jejich 
možném dopadu na zdraví nebo na životní 
prostředí pro aktivní, vědecky podložené 
řízení nanotechnologií a kvantové optiky 
a poskytnutí ověřených vědeckých nástrojů 
a platforem pro posuzování nebezpečí, 
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a jejich řízení během celého životního 
cyklu nanomateriálů a nanosystémů.

expozice a rizik a jejich řízení během 
celého životního cyklu nanomateriálů 
a nanosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urychlení vědeckých poznatků o jejich 
možném dopadu na zdraví nebo na životní 
prostředí pro aktivní, vědecky podložené 
řízení nanotechnologií a poskytnutí 
ověřených vědeckých nástrojů a platforem 
pro posuzování nebezpečí, expozice a rizik 
a jejich řízení během celého životního 
cyklu nanomateriálů a nanosystémů.

Urychlení vědeckých poznatků o jejich 
možném dopadu na zdraví nebo na životní 
prostředí pro aktivní, vědecky podložené 
řízení nanotechnologií a poskytnutí 
ověřených vědeckých nástrojů, které 
odpovídají danému účelu a v jejichž rámci 
nejsou používána zvířata, a platforem pro 
posuzování nebezpečí, expozice a rizik 
a jejich řízení během celého životního 
cyklu nanomateriálů a nanosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.3. Rozvoj společenského rozměru 
nanotechnologií

1.2.3. Rozvoj společenského rozměru 
nanotechnologií a kvantové optiky

Or. en
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Pozměňovací návrh 495
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti.

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti. Hodnocení sociální 
přijatelnosti speciálních aplikací 
nanotechnologie jako doplněk posuzování 
rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti.

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti a na postoje 
veřejnosti vůči nanotechnologiím a s nimi 
spojeným produktům.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti.

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti a sociální 
přijatelnost zvláštních 
nanotechnologických aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a zaměření se na řízení nanotechnologií ve 
prospěch společnosti.

Řešení potřeb lidí a fyzické infrastruktury 
v oblasti zavádění nanotechnologií 
a kvantové optiky a zaměření se na řízení 
nanotechnologií a kvantové optiky ve 
prospěch společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.2 – bod 1.2.4– odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměření se na nové pružné, 
přizpůsobitelné a opakovatelné jednotkové 
operace, inteligentní integraci nových 
a stávajících procesů a rovněž rozšíření 
k dosažení hromadné výroby výrobků 
a víceúčelových zařízení, jež zajišťuje 

Zaměření se na nové pružné, 
přizpůsobitelné a opakovatelné jednotkové 
operace, inteligentní integraci nových 
a stávajících procesů.
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účinné předávání znalostí pro průmyslové 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum v oblasti funkčních materiálů, 
multifunkčních materiálů, jako jsou 
samoopravné nebo biokompatibilní 
materiály a strukturální materiály, pro 
inovace ve všech průmyslových odvětvích, 
zejména pro trhy vysoké hodnoty.

Výzkum v oblasti funkčních materiálů, 
technologických materiálů, vzácných 
materiálů a prvků vzácných zemin, 
multifunkčních materiálů, jako jsou 
samoopravné nebo biokompatibilní 
materiály a strukturální materiály, pro 
inovace ve všech průmyslových odvětvích, 
zejména pro trhy vysoké hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj k zajištění účinného 
a udržitelného rozšíření s cílem umožnit 
průmyslovou výrobu budoucích výrobků, 
například v kovozpracujícím a chemickém 
průmyslu.

Výzkum a vývoj k zajištění zdrojů 
účinného a udržitelného rozšíření s cílem 
umožnit průmyslovou výrobu budoucích 
výrobků, například v kovozpracujícím 
a chemickém průmyslu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoj nových výrobků a aplikací 
a chování spotřebitele, jež snižují spotřebu 
energie a usnadňují nízkouhlíkovou
výrobu, jakož i intenzifikace procesů, 
recyklace, odstranění znečištění a materiály 
s vysokou přidanou hodnotou pocházející 
z odpadů a regenerace.

Vývoj nových výrobků a aplikací 
a chování spotřebitele, jež snižují spotřebu 
energie a usnadňují výrobu s nízkými 
emisemi, jakož i intenzifikace procesů, 
recyklace, odstranění znečištění a materiály 
s vysokou přidanou hodnotou pocházející 
z odpadů a regenerace.

Or. en(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé znění. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Odůvodnění

Koncepce nízkých emisí odkazuje na snížení všech emisí do vzduchu pocházejících z různých 
odvětví, nejen oxidu uhličitého či metanu. Je však zcela oprávněné změnit formulaci z nízkého 
uhlíku na nízké emise, což je skutečným záměrem opatření navrženého v tomto dokumentu. 
Výzkum by měl hledat způsoby odstranění všech skleníkových plynů a dalších emisí.

Pozměňovací návrh 503
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoj nových výrobků a aplikací 
a chování spotřebitele, jež snižují spotřebu 
energie a usnadňují nízkouhlíkovou 
výrobu, jakož i intenzifikace procesů, 
recyklace, odstranění znečištění a materiály 
s vysokou přidanou hodnotou pocházející 
z odpadů a regenerace.

Vývoj nových výrobků a aplikací 
a chování spotřebitele, jež snižují spotřebu 
energie a usnadňují nízkouhlíkovou 
výrobu, jakož i intenzifikace procesů, 
recyklace a získávání hodnotných 
materiálů z městských odpadů (tzv. urban 
mining), odstranění znečištění a materiály 
s vysokou přidanou hodnotou pocházející 
z odpadů a regenerace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 504
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití navrhování a vývoje 
konvergujících technologií k vytváření 
nových obchodních příležitostí, včetně 
zachování evropských materiálů historické 
nebo kulturní hodnoty.

Použití navrhování a vývoje 
konvergujících technologií k vytváření 
nových obchodních příležitostí, včetně 
zachování evropských materiálů historické 
nebo kulturní hodnoty. Ochrana 
kulturního dědictví: posuzování, sledování 
a výběr konzervačních materiálů 
a technik s ohledem na životní prostředí 
a hospodaření s energií, využití a péče 
a začlenění do moderních a historických 
městských oblastí a archeologických 
a kulturních souvislostí.

Or. it

Pozměňovací návrh 505
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití navrhování a vývoje 
konvergujících technologií k vytváření 
nových obchodních příležitostí, včetně 
zachování evropských materiálů historické 
nebo kulturní hodnoty.

Použití navrhování a vývoje 
konvergujících technologií k vytváření 
nových obchodních příležitostí, včetně 
zachování evropského dědictví a materiálů 
historické nebo kulturní hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Amalia Sartori
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.5 a. Nové suroviny pro chemický 
průmysl
Rozvoj alternativní surovinové základny 
pro chemický průmysl od uhlí, biomasy 
a odpadních materiálů až po ekologicky 
šetrnou ropnou náhražku jako zdroj 
uhlíku ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. K prozkoumání široké škály 
potenciálních surovin jsou zapotřebí nové 
technologie využívající tzv. syntetických 
plynů (třetí generace technologií 
zplyňování).

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.3 – bod 1.3.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj za účelem ověření 
alternativ používání materiálů 
a inovativních obchodních modelů.

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ k používání materiálů, včetně 
kritických surovin, a inovativních přístupů 
k obchodním modelům.

Or. en

Odůvodnění

Řada surovin není z geologického hlediska vzácných, ale z různých důvodů (např. závislost na 
dovozu, potíže s recyklací nebo náhradou) kritických. Je tedy lepší mluvit o „kritických 
surovinách“ (jak jsou popsány v seznamu 14 kritických surovin EU).

Pozměňovací návrh 508
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.1. Podpora špičkových biotechnologií 
jako hybných sil budoucích inovací

1.4.1. Podpora udržitelných biotechnologií 
jako hybných sil budoucích inovací

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.).

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.), přičemž se 
zamezí zásahům do přirozeného životního 
prostředí a zohlední zásada obezřetnosti 
a etické zásady.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Vicky Ford
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.).

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako systémové biologie, 
bioinformatika a syntetická biologie 
a využití sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie), IKT (např. 
bioelektronika) a rostlinné a zemědělské 
biotechnologie. Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy, genové technologie 
zaměřené na rostlinný materiál atd.).

Or. en

Odůvodnění

Biologie systémů je nejširší pojem a měla by tedy být uvedena jako první.

Pozměňovací návrh 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.2. Biotechnologické průmyslové 
procesy

1.4.2. 1.4.2. Biotechnologické produkty 
a procesy

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Giles Chichester, Vicky Ford
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám průmyslu a společnosti, 
a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích 
k nahrazení zavedených výrobků 
a procesů; na straně druhé využít 
potenciál biotechnologií k odhalování, 
monitorování, prevenci a odstranění 
znečištění. To zahrnuje výzkum a inovace 
v oblasti enzymatických a metabolických 
pochodů, návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů 
z technického a ekonomického hlediska.

Cíl je dvojí: především umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, rostlinná výroba 
a potravinářský průmysl) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám zemědělství a akvakultury, 
průmyslu a společnosti, 
a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích 
k nahrazení zavedených výrobků 
a procesů; a dále využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů 
z technického a ekonomického hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je systémová biologie, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulární nástroje) zajišťující vedoucí 
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výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

postavení a konkurenční výhodu v řadě 
hospodářských odvětví. To zahrnuje 
aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika léčiv, biologické materiály, 
biolékařské přístroje, zdravější rostliny 
a zvířata pro zdravou výživu).

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám průmyslu a společnosti, 
a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích 
k nahrazení zavedených výrobků 
a procesů; na straně druhé využít 
potenciál biotechnologií k odhalování, 
monitorování, prevenci a odstranění 
znečištění. To zahrnuje výzkum a inovace 
v oblasti enzymatických a metabolických 
pochodů, návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 

Cíl je dvojí: umožnit, aby evropský 
průmysl (např. chemický, zdravotnický, 
těžební, energetický, celulózový 
a papírenský, textilní, škrobárenský, 
rostlinná výroba a potravinářský průmysl) 
vyvíjel nové výrobky a procesy, které 
odpovídají potřebám zemědělství, 
rybářství, průmyslu a společnosti, 
a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích 
k nahrazení zavedených výrobků 
a procesů; a dále využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
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vyvinutých výrobků a procesů 
z technického a ekonomického hlediska.

účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů 
z technického a ekonomického hlediska.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit biotechnologii jak v rostlinné výrobě, tak v zemědělství a akvakultuře.

Pozměňovací návrh 515
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám průmyslu a společnosti, 
a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích 
k nahrazení zavedených výrobků 
a procesů; na straně druhé využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů 
z technického a ekonomického hlediska.

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, průmysl genové technologie 
zaměřené na rostlinný materiál, těžební, 
energetický, celulózový a papírenský, 
textilní, škrobárenský, potravinářský) 
vyvíjel nové výrobky a procesy, které 
odpovídají potřebám průmyslu 
a společnosti, a konkurenceschopné 
a zdokonalené alternativy založené na 
biotechnologiích k nahrazení zavedených 
výrobků a procesů; na straně druhé využít 
potenciál biotechnologií k odhalování, 
monitorování, prevenci a odstranění 
znečištění. To zahrnuje výzkum a inovace 
v oblasti enzymatických a metabolických 
pochodů, návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů 
z technického a ekonomického hlediska.

Or. en
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Pozměňovací návrh 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace
Prioritní podpora bude poskytována 
novým diagnostickým metodám, kdy již 
prevence nebo diagnostika dotčeného 
pacienta buď existuje nebo se 
pravděpodobně vyvine. 

Or. de

Pozměňovací návrh 517
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje, 
metabolomika, expresní systémy, 
chemické knihovny a síťová analýza) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
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přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je systémová biologie, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulární nástroje) zajišťující vedoucí 
postavení a konkurenční výhodu v řadě 
hospodářských odvětví. To zahrnuje 
aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
farmaceutická diagnostika, biologické 
materiály, biolékařské přístroje, zdravější 
rostliny a zvířata pro zdravou výživu).

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora individualizovaného lékařství pro 
závažné onemocnění
K tomu, aby byly vytvořeny nové 
preventivní a terapeutické strategie, které 
mohou být uzpůsobeny požadavkům 
pacienta a vedou k lepšímu předcházení 
a včasnému odhalení nemoci, je třeba 
rozvinout individualizované lékařství. 
Pomocí výzkumu je třeba vymezit, blíže 
vysvětlit a rozvinout faktory, které mají 
vliv na rozhodování o léčbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.4– bod 1.4.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.3 a. Řešení otázek souvisejících s 
životním prostředím, společností a etikou
Cílem je zohlednit zájmy související 
s životním prostředím, společností a etikou 
s ohledem na určité druhy technologií, 
a to pomocí rozvoje postupů hodnocení 
včetně široké konzultace zúčastněných 
stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.5– bod 1.5.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora udržitelného průmyslového růstu 
usnadněním strategického přechodu 
Evropy od výroby založené na nákladech 
k přístupu založenému na vytváření vysoké 
přidané hodnoty. To vyžaduje vyřešení 
problému souvisejícího s výrobou většího 
množství při současné nižší spotřebě 
materiálů, s menší spotřebou energie a při 
vzniku menšího množství odpadů 
a znečištění. Pozornost se zaměří na vývoj 
a integraci adaptivních výrobních systémů 
budoucnosti, se zvláštním důrazem na 
potřeby evropských malých a středních 
podniků, v zájmu dosažení pokročilých 
a udržitelných výrobních systémů 
a procesů.

Podpora udržitelného průmyslového růstu 
usnadněním strategického přechodu 
Evropy od výroby založené na nákladech 
k přístupu založenému na vytváření vysoké 
přidané hodnoty. To vyžaduje vyřešení 
problému souvisejícího s výrobou 
kvalitních výrobků při současné nižší 
spotřebě materiálů, s menší spotřebou 
energie a při vzniku menšího množství 
odpadů a znečištění. Pozornost se zaměří 
na vývoj a integraci adaptivních výrobních 
systémů budoucnosti, se zvláštním 
důrazem na potřeby evropských malých 
a středních podniků, v zájmu dosažení 
pokročilých a udržitelných výrobních 
systémů a procesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.5– bod 1.5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snížení spotřeby energie a emisí CO2 
vývojem a zaváděním udržitelných 
stavebních technologií, prováděním 
a reprodukcí opatření pro větší využívání 
energeticky účinných systémů a materiálů 
v nových, rekonstruovaných a dodatečně 
vybavených budovách. Klíčem při řešení 
problému spojeného s přechodem na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
v Evropě do roku 2020 a dosažením 
energeticky účinného dálkového vytápění 
zapojením široké škály zúčastněných stran 
jsou aspekty životního cyklu a rostoucí 
význam koncepcí „navrhni, postav, 

Zvýšení energetické účinnosti a snížení 
emisí CO2 vývojem a zaváděním 
udržitelných stavebních technologií, 
prováděním a reprodukcí opatření pro větší 
využívání energeticky účinných systémů 
a materiálů v nových, rekonstruovaných 
a dodatečně vybavených budovách. Klíčem 
při řešení problému spojeného s přechodem 
na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie v Evropě do roku 2020 
a dosažením energeticky účinného 
dálkového vytápění zapojením široké škály 
zúčastněných stran jsou aspekty životního 
cyklu a rostoucí význam koncepcí 
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provozuj“. „navrhni, postav, provozuj“.

Or. it

Pozměňovací návrh 523
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.5– bod 1.5.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti a snížením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí. 
Pozornost se zaměří na vývoj a ověření 
základních technologií pro inovativní látky, 
materiály a technologická řešení pro 
výrobky a procesy s nízkými emisemi 
uhlíku a méně energeticky náročné procesy 
a služby v celém hodnotovém řetězci, 
jakož i přijetí výrobních technologií 
a postupů s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku k dosažení konkrétního omezení 
emisí skleníkových plynů.

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti, a to za přijatelnou cenu,
a snížením dopadu těchto průmyslových 
činností na životní prostředí. Pozornost se 
zaměří na vývoj a ověření základních 
technologií pro inovativní látky, materiály 
a technologická řešení pro výrobky 
a procesy s nízkými emisemi uhlíku 
a méně energeticky náročné procesy 
a služby v celém hodnotovém řetězci, 
jakož i přijetí výrobních technologií 
a postupů s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku k dosažení konkrétního omezení 
emisí skleníkových plynů.

Or. it

Pozměňovací návrh 524
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.5– bod 1.5.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Meziodvětvová spolupráce na koncepcích 
a metodách pro „znalostní“ 

Meziodvětvová spolupráce na koncepcích 
a metodách pro „znalostní“ 
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specializovanou výrobu může podpořit 
tvořivost a inovace se zaměřením na 
obchodní modely v přístupech upravených 
podle potřeb, které lze přizpůsobit 
požadavkům globálních hodnotových 
řetězců a sítí, měnícím se trhům 
a vznikajícím a budoucím průmyslovým 
odvětvím.

specializovanou výrobu může podpořit 
tvořivost a inovace se zaměřením na 
obchodní modely v přístupech upravených 
podle potřeb, které lze přizpůsobit 
požadavkům globálních hodnotových 
řetězců a sítí, měnícím se trhům 
a vznikajícím a budoucím průmyslovým 
odvětvím. Zvláštní podpora bude 
poskytnuta na rozvoj nových obchodních 
modelů ekologických inovací 
a alternativních produktivních přístupů ke 
zdrojům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je udržet vedoucí úlohu v oblasti 
vesmíru v celosvětovém měřítku
zachováním a rozvojem 
konkurenceschopného kosmického 
průmyslu a výzkumné obce a podporou 
inovací založených na vesmírných 
technologiích.

Cílem je udržet na celosvětové úrovni 
vedoucí úlohu v oblasti vesmíru 
zachováním a rozvojem 
konkurenceschopného kosmického 
průmyslu a výzkumné obce a podporou 
inovací založených na vesmírných 
technologiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Vladimír Remek

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.1 – bod 1.6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
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telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci 
a vesmírných telekomunikacích. Tato 
potřeba prosazovat inovativní výrobky 
a služby a s tím související potřeba zajistit 
finanční podporu iniciativám v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací je zvláště 
patrná v případě evropských družicových 
navigačních programů (GNSS), které 
otevírají možnost nových aplikací v řadě 
oblastí činnosti, a to zvláště díky přesnosti 
údajů, které poskytují atomové hodiny. 
Tato potřeba je také mimořádně naléhavá 
vzhledem k tomu, že systém EGNOS je již 
schopen provozu a systém Galileo bude 
funkční za poměrně krátkou dobu. 
Rozpětí mezi 15 a 20 % finančního 
balíčku, které bylo navrženo pro vesmír 
v rámci programu Horizont 2020, se 
chápe jako cíl, který odpovídá investicím 
potřebným k tomu, aby se naplnil 
potenciál, pokud jde o vytvoření nových 
výrobků a služeb, a dosáhne tak všech 
důležitých socioekonomických výhod, 
které z nich plynou. Evropa by mimoto 
měla pomocí náležitě zacílených opatření 
posilovat počínající rozvoj podnikání ve 
vesmírném odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Amalia Sartori
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.1 – bod 1.6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je mobilita, 
zemědělství, energetika, telekomunikace, 
využívání přírodních zdrojů, robotika, 
bezpečnost a zdraví. Tyto společné znaky 
nabízejí příležitosti k společnému rozvoji 
technologií v oblasti vesmíru a v ostatních 
oblastech v počátečních fázích, zejména ze 
strany malých a středních podniků, což 
může vést k rychlejším průlomovým 
inovacím, než by jich bylo možno 
dosáhnout později v osamostatněných 
podnicích. Využívání stávající evropské 
vesmírné infrastruktury by mělo být 
podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci 
a vesmírných telekomunikacích. Evropa 
by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Poslední část pozměňovacího návrhu 76 znovu uvádí integrované navazující služby, které jsou 
v tomtéž odstavci zmíněny již dříve. „Posílení podnikání ve vesmírném odvětví“ má podpořit 
nově vznikající trendy, například nové iniciativy k zajištění nákladově efektivního přístupu 
k nízké oběžné dráze Země a suborbitálnímu letu.

Pozměňovací návrh 528
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.1 – bod 1.6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řada výzev v oblasti vesmírných Řada výzev v oblasti vesmírných 
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technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
a její rozvoj by měly být podněcovány 
a připravovány podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

Or. de

Odůvodnění

Například zahrnout systém Galileo, jehož spuštění je naplánováno na rok 2014.

Pozměňovací návrh 529
Vladimír Remek

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.1 – bod 1.6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti 
k společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech 
v počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
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by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

by jich bylo možno dosáhnout později 
v osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví, 
zvláště činnostmi určenými k propagaci 
vesmírného prostoru zaměřenými na 
širokou veřejnost..

Or. en

Odůvodnění

Přínosy činností v oblasti vesmíru jsou ve společnosti příliš málo známy na to, by se dal 
očekávat dynamický rozvoj inovací mezi vesmírným odvětvím a ostatními odvětvími. Zvýšení 
povědomí, dialog a rozšíření znalostí mezi různými podnikovými a průmyslovými obcemi jsou 
třeba k tomu, aby si možné subjekty mohly uvědomit potenciál využití vesmíru. Komunikace 
a zvýšení informovanosti veřejnosti a mladší generace v této věci bude mít kladný dopad na 
budoucí vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.

Pozměňovací návrh 530
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kontext mise, například analýza 
vesmírného prostředí, pozemní stanice, 
ochrana vesmírných systémů před střetem 
s odpadem a účinky slunečních erupcí 
(situační orientace ve vesmíru („Space 
Situational Awareness“, SSA)), podpora 
inovativní infrastruktury pro archivování 
údajů a vzorků;

d) kontext mise, například analýza 
vesmírného prostředí, přenos dat, pozemní 
stanice, ochrana vesmírných systémů před 
střetem s odpadem a účinky slunečních 
erupcí (situační orientace ve vesmíru 
(„Space Situational Awareness“, SSA)), 
podpora inovativní infrastruktury pro 
archivování údajů a vzorků;

Or. en

Odůvodnění

„Shromažďování dat“ není kontextem mise, ale jejím hlavním úkolem, a proto by zde nemělo 
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být zmiňováno, zatímco „přenos dat“ by zmíněn být mohl.

Pozměňovací návrh 531
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora věnovaná výzkumu a vývoji 
aplikací spojených s vesmírným prostorem 
bude věnována zvláště podpoře 
uspokojení společenských výzev, jakou je 
změna klimatu, životní prostředí, 
udržitelné dopravní systémy, zemědělství. 
Cíle spočívající ve sdílení znalostí a 
interoperabilním vývoji posílí podporu 
poskytovanou v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vesmírné systémy vytvářejí informace, 
které často nelze získat jinak. Navzdory 
evropským misím světové úrovně údaje 
o zveřejnění ukazují, že údaje z evropských 
misí pravděpodobně nejsou využívány tak, 
jako údaje z misí USA. Značně vyššího 
využívání údajů by bylo možno dosáhnout, 
pokud by se vyvíjelo společné úsilí 
o koordinaci a organizaci zpracování, 
validace a standardizace vesmírných údajů 
z evropských misí. Inovace v oblasti 
získávání a zpracovávání údajů, jejich 

Vesmírné systémy vytvářejí informace, 
které často nelze získat jinak. Navzdory 
evropským misím světové úrovně údaje 
o zveřejnění ukazují, že údaje z evropských 
misí pravděpodobně nejsou využívány tak, 
jako údaje z misí USA. Značně vyššího 
využívání údajů by bylo možno dosáhnout, 
pokud by se vyvíjelo společné úsilí 
o koordinaci a organizaci zpracování, 
validace a standardizace vesmírných údajů 
z evropských misí. Inovace v oblasti 
získávání a zpracovávání údajů, jejich 
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syntézy a šíření s využitím rovněž 
inovativních forem spolupráce založených 
na IKT může zajistit vyšší návratnost 
investic do vesmírné infrastruktury. 
Kalibrace a validace vesmírných údajů (pro 
jednotlivé přístroje, mezi přístroji a misemi 
a s ohledem na objekty na místě) jsou 
klíčové pro účinné využívání vesmírných 
údajů ve všech oblastech, brání jim však 
neexistence subjektů nebo institucí na 
úrovni Unie, které by byly pověřeny 
zajištěním standardizace údajů získaných 
z vesmíru a referenčních rámců. Přístup 
k údajům a využití vesmírných misí 
představuje záležitost, která vyžaduje 
globální koordinaci. U údajů z pozorování 
Země je harmonizovaných přístupů 
a osvědčených postupů dosaženo částečně 
v koordinaci s mezivládní organizací 
Skupina pro dálkový průzkum Země, 
jejímž cílem je podporovat globální 
soustavu systémů pozorování Země, jíž se 
Unie účastní.

syntézy a šíření s využitím rovněž 
inovativních forem spolupráce založených 
na IKT může zajistit vyšší návratnost 
investic do vesmírné infrastruktury. 
Kalibrace a validace vesmírných údajů (pro 
jednotlivé přístroje, mezi přístroji a misemi 
a s ohledem na objekty na místě) jsou 
klíčové pro účinné využívání vesmírných 
údajů ve všech oblastech, brání jim však 
neexistence subjektů nebo institucí na 
úrovni Unie, které by byly pověřeny 
zajištěním standardizace údajů získaných 
z vesmíru a referenčních rámců. Přístup 
k údajům a využití vesmírných misí 
představuje záležitost, která vyžaduje 
globální koordinaci. Inovace při nakládání 
s údaji a jejich šíření a interoperabilita, 
zvláště podpora volného přístupu 
k údajům a metadatům věd o Zemi 
a jejich výměna mohou rovněž zajistit 
vyšší návratnost investic do vesmírné 
infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány v globálním měřítku. U 
údajů z pozorování Země je 
harmonizovaných přístupů a osvědčených 
postupů dosaženo částečně v koordinaci 
s mezivládní organizací Skupina pro 
dálkový průzkum Země, jejímž cílem je 
podporovat globální soustavu systémů 
pozorování Země, jíž se Unie účastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vesmírné systémy vytvářejí informace, 
které často nelze získat jinak. Navzdory 
evropským misím světové úrovně údaje 
o zveřejnění ukazují, že údaje z evropských 

Vesmírné systémy vytvářejí informace, 
které často nelze získat jinak. Navzdory 
evropským misím světové úrovně údaje 
o zveřejnění ukazují, že údaje z evropských 



AM\907981CS.doc 99/130 PE492.815v01-00

CS

misí pravděpodobně nejsou využívány tak, 
jako údaje z misí USA. Značně vyššího 
využívání údajů by bylo možno dosáhnout, 
pokud by se vyvíjelo společné úsilí 
o koordinaci a organizaci zpracování, 
validace a standardizace vesmírných údajů 
z evropských misí. Inovace v oblasti 
získávání a zpracovávání údajů, jejich 
syntézy a šíření s využitím rovněž 
inovativních forem spolupráce založených 
na IKT může zajistit vyšší návratnost 
investic do vesmírné infrastruktury. 
Kalibrace a validace vesmírných údajů (pro 
jednotlivé přístroje, mezi přístroji a misemi 
a s ohledem na objekty na místě) jsou 
klíčové pro účinné využívání vesmírných 
údajů ve všech oblastech, brání jim však 
neexistence subjektů nebo institucí na 
úrovni Unie, které by byly pověřeny 
zajištěním standardizace údajů získaných 
z vesmíru a referenčních rámců. Přístup 
k údajům a využití vesmírných misí 
představuje záležitost, která vyžaduje 
globální koordinaci. U údajů z pozorování 
Země je harmonizovaných přístupů 
a osvědčených postupů dosaženo částečně 
v koordinaci s mezivládní organizací 
Skupina pro dálkový průzkum Země, 
jejímž cílem je podporovat globální 
soustavu systémů pozorování Země, jíž se 
Unie účastní.

misí pravděpodobně nejsou využívány tak, 
jako údaje z misí USA. Značně vyššího 
využívání údajů by bylo možno dosáhnout, 
pokud by se vyvíjelo společné úsilí
o koordinaci a organizaci zpracování, 
validace a standardizace vesmírných údajů 
z evropských misí. Inovace v oblasti 
získávání a zpracovávání údajů, jejich 
syntézy a šíření, analýza a vyhledávání 
údajů s využitím rovněž inovativních 
forem spolupráce založených na IKT může 
zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury. Kalibrace 
a validace vesmírných údajů (pro 
jednotlivé přístroje, mezi přístroji a misemi 
a s ohledem na objekty na místě) jsou 
klíčové pro účinné využívání vesmírných 
údajů ve všech oblastech, brání jim však 
neexistence subjektů nebo institucí na 
úrovni Unie, které by byly pověřeny 
zajištěním standardizace údajů získaných 
z vesmíru a referenčních rámců. Přístup 
k údajům a využití vesmírných misí 
představuje záležitost, která vyžaduje 
globální koordinaci. U údajů z pozorování 
Země je harmonizovaných přístupů 
a osvědčených postupů dosaženo částečně 
v koordinaci s mezivládní organizací 
Skupina pro dálkový průzkum Země, 
jejímž cílem je podporovat globální 
soustavu systémů pozorování Země, jíž se 
Unie účastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude poskytována podpora pro rozvoj 
komplexního a trvalého globálního 
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environmentálního pozorovacího 
a informačního systému včetně podpory 
spolupráce mezi obcemi zabývajícími se 
modelováním klimatu a obcemi 
zabývajícími se pozorováním životního 
prostředí a řízením dat. Zahrnutí 
členských států do této spolupráce je 
zásadní, neboť záznamy údajů často 
vlastní vnitrostátní orgány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.4 a. Rozvoj aplikací v oblasti GNSS k 
zajištění kladné návratnosti investic do 
evropských družicových navigačních 
systémů
V momentě, kdy je systém EGNOS plně 
funkční a Galileo úspěšně uzavřel 
ověřování na oběžné dráze, je pro 
evropská odvětví zásadní zavést tuto 
novou dostupnou technologii a připravit 
se na plný potenciál systému Galileo 
a získat tak sociálně-ekonomické výhody, 
které jsou odhadnuty na přibližně 90 
miliard EUR. Financování výzkumu ve 
výši 18 % z rámce pro vesmírný prostor 
zajišťuje rozvoj systémů EGNOS 
a Galileo v klíčových odvětvích jako 
letectví a silniční doprava a v řadě 
profesionálních aplikací včetně precizního 
zemědělství, časování a zeměměřičství, jež 
zajistí použití nových signálů v stávajících 
a budoucích aplikacích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 536
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – podbod 1.6– bod 1.6.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priority pro provádění kosmického 
výzkumu a inovací v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s prioritami 
vesmírné politiky EU, jak jsou vymezeny 
Radou pro vesmír a ve sdělení Na cestě ke 
kosmické strategii Evropské unie sloužící 
občanům. Provádění se bude uskutečňovat 
po konzultacích se zúčastněnými stranami 
z evropského kosmického průmyslu, 
malých a středních podniků, akademické 
oblasti a technologických institutů 
zastoupených Poradní skupinou pro vesmír 
a s důležitými partnery, jako je Evropská 
kosmická agentura a národní kosmické 
agentury. Pokud jde o účast 
v mezinárodních podnicích, výzkumný 
a inovační program bude stanoven ve 
spolupráci s mezinárodními partnery (např. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

Priority pro provádění kosmického 
výzkumu a inovací v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s prioritami 
vesmírné politiky EU, jak jsou vymezeny 
Radou pro vesmír a ve sdělení Na cestě ke 
kosmické strategii Evropské unie sloužící 
občanům. Provádění se bude uskutečňovat 
po konzultacích se zúčastněnými stranami 
z evropského kosmického průmyslu,
malých a středních podniků, akademické 
oblasti a technologických institutů 
zastoupených Poradní skupinou pro vesmír 
a s důležitými partnery, jako je Evropská 
kosmická agentura a národní kosmické 
agentury. Při rozvíjení a provádění 
činností se budou EU, Evropská kosmická 
agentura a členské státy navzájem 
doplňovat. Pokud jde o účast 
v mezinárodních podnicích, výzkumný 
a inovační program bude stanoven ve 
spolupráci s mezinárodními partnery (např. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 zřídí dva nástroje 
(„kapitálový nástroj“ a „dluhový nástroj“) 
složené z různých specializovaných 
nástrojů. Kapitálový nástroj 

Program Horizont 2020 zřídí dva nástroje 
(„kapitálový nástroj“ a „dluhový nástroj“) 
složené z různých specializovaných 
nástrojů. Kapitálový nástroj 
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a specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje budou zavedeny jako 
součást dvou finančních nástrojů EU, které 
poskytují kapitál a dluhové financování na 
podporu výzkumu a inovací MSP a růstu.

a specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje budou zavedeny jako 
součást dvou finančních nástrojů EU 
(řízených Evropskou investiční bankou 
a Evropským investičním fondem), které 
poskytují kapitál a dluhové financování na 
podporu výzkumu a inovací MSP a růstu.
V zájmu zajištění kritického množství 
a přístupu založeného na celkovém 
inovačním řetězci se tyto dva nástroje 
zaměří přednostně na činnosti plynoucí 
z jiných činností financovaných v rámci 
Horizontu 2020, včetně nového nástroje 
zaměřeného na MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místo poskytování úvěrů, záruk nebo 
prostředků na vlastní kapitál atd. přímo 
konečným příjemcům pověří Komise 
poskytováním podpory finanční instituce, 
zejména prostřednictvím systémů záruk se 
sdílením rizik a investic do vlastního 
a kvazivlastního kapitálu.

Místo poskytování úvěrů, záruk nebo 
prostředků na vlastní kapitál atd. přímo 
konečným příjemcům pověří Komise 
poskytováním podpory finanční nebo jiné 
příslušné instituce, zejména 
prostřednictvím systémů záruk se sdílením 
rizik a investic do vlastního 
a kvazivlastního kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům na investice do 
výzkumu a inovací; záruky finančním 
zprostředkovatelům poskytujícím úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk 
a záruky a/nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních systémů 
dluhového financování. Dluhový finanční 
nástroj bude uskutečňovat činnosti 
k zlepšení splatnosti a bude podporovat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky (viz část II oddíl „3. Inovace 
v MSP“ v této příloze).. Prostředky 
z dluhového nástroje mohou být 
kombinovány (případně s připojením 
grantů (včetně jednorázových částek)) 
spolu prostředky z kapitálového finančního 
nástroje do jednoho či více integrovaných 
programů. Možné jsou rovněž zvýhodněné 
půjčky a vyměnitelné dluhopisy.

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům na investice do 
výzkumu a inovací; záruky finančním
zprostředkovatelům poskytujícím úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk a 
záruky a/nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních systémů 
dluhového financování. Dluhový finanční 
nástroj bude uskutečňovat činnosti 
k zlepšení splatnosti a bude podporovat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky (viz část II oddíl „3. Inovace 
v MSP“ v této příloze). Zvláštní pozornost 
je věnována žádostem malých a středních 
podniků a dalších subjektů situovaných 
v méně rozvinutých oblastech. Prostředky 
z dluhového nástroje mohou být 
kombinovány (případně s připojením 
grantů (včetně jednorázových částek)) 
spolu prostředky z kapitálového finančního 
nástroje do jednoho či více integrovaných 
programů. Možné jsou rovněž zvýhodněné 
půjčky a vyměnitelné dluhopisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům na investice do 
výzkumu a inovací; záruky finančním 
zprostředkovatelům poskytujícím úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk 
a záruky a/nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních systémů 
dluhového financování. Dluhový finanční 
nástroj bude uskutečňovat činnosti 

(Netýká se českého znění)
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k zlepšení splatnosti a bude podporovat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky (viz část II oddíl „3. Inovace 
v MSP“ v této příloze).. Prostředky 
z dluhového nástroje mohou být 
kombinovány (případně s připojením 
grantů (včetně jednorázových částek)) 
spolu prostředky z kapitálového finančního 
nástroje do jednoho či více integrovaných 
programů. Možné jsou rovněž zvýhodněné 
půjčky a vyměnitelné dluhopisy.

Or. it

Odůvodnění

(Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 541
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) z ostatních částí programu 
Horizont 2020, zejména části III 
„Společenské výzvy“;

a) z ostatních částí programu 
Horizont 2020, zejména části III 
„Společenské výzvy“ nebo části II 
„Vedoucí postavení v průmyslu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z jiných rámců, programů 
a rozpočtových linií v rozpočtu Unie;

b) z jiných rámců, programů a 
rozpočtových linií v rozpočtu Unie (jako 
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společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika a COSME);

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdílení rizik a ostatní parametry se mohou 
v rámci oddílů pro jednotlivé politiky nebo 
odvětví lišit, pokud jejich hodnoty nebo 
stavy odpovídají společným pravidlům pro 
dluhové nástroje. Oddíly mohou mít 
mimoto zvláštní komunikační strategie 
v rámci celkové propagační kampaně 
týkající se dluhového nástroje. Lze využít 
rovněž specializovaných zprostředkovatelů 
na vnitrostátní úrovni, jsou-li k posouzení 
možných úvěrů v oblasti konkrétního 
oddílu zapotřebí zvláštní odborné znalosti.

Sdílení rizik a ostatní parametry se mohou 
v rámci oddílů pro jednotlivé politiky nebo 
odvětví lišit, pokud jejich hodnoty nebo 
stavy odpovídají společným pravidlům pro 
dluhové nástroje. Oddíly mohou mít 
mimoto zvláštní komunikační strategie 
v rámci celkové propagační kampaně 
týkající se dluhového nástroje. Lze využít 
rovněž specializovaných zprostředkovatelů 
na vnitrostátní úrovni, jsou-li k posouzení 
možných úvěrů v oblasti konkrétního 
oddílu zapotřebí zvláštní odborné znalosti.

Evropská investiční banka, která jménem 
Komise spravuje úvěrový nástroj, může 
mít omezený mandát k poskytování půjček 
pro projekty zatížené velkým 
technologickým rizikem, nikoli pouze k 
poskytování půjček s nižším než tržním 
úrokem projektům s malým 
technologickým rizikem. Na tento mandát 
se však budou vztahovat přísná kritéria, 
pokud jde o portfolio, projektové řízení 
rizik a příslušnou návratnost rizik a 
dohled.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh vychází ze zprávy poslankyně Carvalhové, pozměňovací návrh 80.
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Pozměňovací návrh 544
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje se zaměří na MSP 
orientované na výzkum a inovace a malé 
společnosti se střední kapitalizací 
částkami úvěrů nad 150 000 EUR, a tak 
doplní financování poskytované MSP 
nástrojem pro úvěrové záruky v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP.

Specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje se zaměří na MSP 
orientované na výzkum a inovace, a tak 
doplní financování poskytované MSP 
nástrojem pro úvěrové záruky v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje se zaměří na MSP 
orientované na výzkum a inovace a malé 
společnosti se střední kapitalizací částkami 
úvěrů nad 150 000 EUR, a tak doplní 
financování poskytované MSP nástrojem 
pro úvěrové záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

Specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje se zaměří na MSP 
orientované na výzkum a inovace a malé 
společnosti se střední kapitalizací částkami 
úvěrů nad 100 000 EUR, a tak doplní 
financování poskytované MSP nástrojem 
pro úvěrové záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Kapitálový nástroj (Netýká se českého znění)

Or. it

Odůvodnění

(Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 547
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj se zaměří na fondy 
rizikového kapitálu v počáteční fázi a bude 
poskytovat jednotlivým portfoliovým 
podnikům rizikový a/nebo mezaninový 
kapitál. Tyto podniky mohou mimoto 
usilovat o dluhové financování od 
finančních zprostředkovatelů, kteří 
provádějí dluhový nástroj.

Kapitálový nástroj se zaměří na fondy 
rizikového kapitálu v počáteční fázi a bude 
poskytovat jednotlivým portfoliovým 
podnikům rizikový a/nebo mezaninový 
kapitál. Zvláštní pozornost je věnována 
podnikům situovaným v méně rozvinutých 
oblastech. Tyto podniky mohou mimoto 
usilovat o dluhové financování od 
finančních zprostředkovatelů, kteří 
provádějí dluhový nástroj.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj se zaměří na fondy 
rizikového kapitálu v počáteční fázi a bude 

Kapitálový nástroj se zaměří na fondy 
rizikového kapitálu a bude poskytovat 
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poskytovat jednotlivým portfoliovým 
podnikům rizikový a/nebo mezaninový 
kapitál. Tyto podniky mohou mimoto 
usilovat o dluhové financování od 
finančních zprostředkovatelů, kteří 
provádějí dluhový nástroj.

jednotlivým začínajícím portfoliovým 
podnikům rizikový a/nebo mezaninový 
kapitál. Tyto podniky mohou mimoto 
usilovat o dluhové financování od 
finančních zprostředkovatelů, kteří 
provádějí dluhový nástroj.

Or. en

(Viz Příloha 1 – bod 2 –podbod 2.3 – písmeno b – odstavec 3 obecného nařízení)

Odůvodnění

Větší fondy rizikového kapitálu poskytují podnikům v počáteční fázi značné investice. Středem 
pozornosti by měly být společnosti a nikoli fondy. To doplňuje program COSME, v jehož 
rámci fondy rizikového kapitálů poskytují investice do společností, které jsou ve fázi expanze 
a růstu. Investice do společností v počáteční fázi, ve fázi expanze a růstu mohou pocházet 
z jediného fondu.

Pozměňovací návrh 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj bude také podporovat 
postupy přenosu znalostí a technologií ve 
fázích předcházejících fázi uplatnění 
v průmyslu s cílem ověřit, a je-li to 
vhodné, zvýšit inovační dopad tohoto 
přenosu na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj bude rovněž moci spolu 
s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi (sem patří 
investice do finančních prostředků fondů 
s širokou investorskou základnou 
a soukromí institucionální a strategičtí 
investoři a rovněž vnitrostátní veřejné 
a poloveřejné finanční instituce).

Tento nástroj bude rovněž moci spolu 
s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi (sem patří 
investice do veřejných a soukromých 
finančních prostředků fondů s širokou 
investorskou základnou a soukromí 
institucionální a strategičtí investoři 
a rovněž vnitrostátní veřejné a poloveřejné 
finanční instituce).

Or. en

(Viz Příloha 1 – bod 2 –podbod 2.3 – písmeno b – odstavec 7 obecného nařízení)

Odůvodnění

Stejně jako v programu COSME je důležité vysvětlit, že kapitálový nástroj programu Horizont 
2020 také podpoří finanční prostředky soukromého sektoru, které přilákají dodatečný kapitál 
ze soukromého sektoru do fondů rizikového kapitálu.

Pozměňovací návrh 551
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 20 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 30 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
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měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 20% limitu.

měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 30% limitu.

Or. it

Pozměňovací návrh 552
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 20 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 20% limitu.

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 30 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 30% limitu.

Or. en

Odůvodnění

Využití kapitálového nástroje v rámci programu Horizont 2020 na podporu podniků v jejich 
růstové fázi ve spojení s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP (COSME) by měl být pružnější, zvláště s ohledem na 
výrazně nižší rozpočet na finanční nástroje v rámci programu COSME.

Pozměňovací návrh 553
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 20 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 20% limitu.

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 20 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o snížení 20% limitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 20 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 20% limitu.

Ve druhém případě investice kapitálového 
nástroje programu Horizont 2020 
nepřesáhnou 30 % celkových investic EU 
s výjimkou případů fondů, které investují 
ve více fázích, kdy budou finanční 
prostředky kapitálového nástroje pro růst 
a kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj 
a inovace poskytovány poměrně na základě 
investiční politiky fondů. Stejně jako 
kapitálový nástroj pro růst se kapitálový 
nástroj vyhýbá odkupu nebo přesunu 
kapitálu s cílem rozdělit nabytou 
společnost. Komise může s ohledem na 
měnící se tržní podmínky rozhodnout 
o změně 20% limitu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 555
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění obou nástrojů bude svěřeno 
Skupině Evropské investiční banky (EIB, 
EIF) a/nebo jiným finančním institucím, 
které mohou být pověřeny prováděním 
finančních nástrojů v souladu 
s finančním nařízením. Jejich návrh 
a provádění budou sladěny s obecnými 
ustanoveními o finančních nástrojích, 
které jsou obsaženy ve finančním 
nařízení, a s konkrétnějšími operativními 
požadavky, jež budou stanoveny 
v pokynech Komise.

Kapitálový nástroj programu Horizont 
2020 se provádí jako nástroj jednotného 
kapitálového finančního nástroje Unie na 
podporu růstu podniků Unie a výzkumu 
a inovací od počáteční fáze (včetně 
založení podniku) až po fázi růstu a je 
finančně podporován programem 
Horizont 2020 a programem pro 
konkurenceschopnost podniků a malé 
a střední podniky (COSME).

Kapitálový nástroj programu Horizont 
2020 použije stejný mechanismus 
realizace jako kapitálový nástroj pro růst 
(EFG), který má být zřízen v rámci 
programu COSME:
Podpora z kapitálového nástroje 
programu Horizont 2020 má podobu 
jedné z následujících investic:
a) přímo Evropským investičním fondem 
(EIF) nebo jinými subjekty, jimž je 
svěřeno provádění jménem Komise, nebo
b) veřejnými a soukromými investičními 
fondy nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropským investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se 
soukromými investory a/nebo veřejnými 
finančními institucemi.

Or. en

(viz COSME příloha II)
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Odůvodnění

Podrobná ustanovení ohledně provádění těchto finančních nástrojů v rámci jednotného 
nástroje ve spojení s programem COSME by měla být upřesněna a sjednocena se zněním 
v programu COSME (příloha II v pozměněném znění) 

Pozměňovací návrh 556
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správu nástroje pro záruky programu 
Horizont 2020 vykonává Evropský 
investiční fond nebo jiné subjekty, jimž je 
svěřeno provádění jménem Komise. Tento 
nástroj poskytuje:
a) protizáruky a jiné dohody o sdílení rizik 
v rámci záručních systémů,
b) přímé záruky a jiné dohody o sdílení 
rizik pro ostatní finanční 
zprostředkovatele, kteří splňují kritéria 
způsobilosti.
Nástroj pro záruky programu Horizont 
2020 se provádí jako součást jednotného 
dluhového finančního nástroje EU pro 
růst podniků EU a výzkum a inovace, 
s využitím téhož mechanismu realizace 
jako v případě nástroje pro úvěrové 
záruky (LGF) programu COSME. Nástroj 
záruky je přístupný vnitrostátním 
zprostředkovatelům, kteří poskytují přímo 
nebo nepřímo půjčky.
Nástroj záruky se skládá z:
a) dluhového financování prostřednictvím 
úvěrových záruk, včetně podřízených 
a účastnických úvěrů, nebo leasingu. 
b) sekuritizace portfolií dluhového 
financování podle příslušných ustanovení 
o sdílení rizik s cílovými institucemi.
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Or. en

(viz COSME příloha II)

Odůvodnění

Podrobná ustanovení ohledně provádění těchto finančních nástrojů v rámci jednotného 
nástroje ve spojení s programem COSME by měla být upřesněna a sjednocena se zněním 
v programu COSME (příloha II v pozměněném znění) 

Pozměňovací návrh 557
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně třetina rozpočtu finančních 
nástrojů EU v rámci programu Horizont 
2020 bude prostřednictvím kapitálového 
nástroje a nástroje pro MSP v rámci 
dluhového nástroje směřována k MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – podbod 2.3 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně třetina rozpočtu finančních 
nástrojů EU v rámci programu Horizont 
2020 je vyčleněna na projekty z 
obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti konečných 
uživatelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 559
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Zefektivnění podpory pro malé 
a střední podniky

3.1. Zefektivnění podpory pro malé 
a střední podniky prostřednictvím 
specializovaného nástroje pro malé 
a střední podniky

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací 
a inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace 
a zvýšit obchodní využití výsledků 
výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Aby byly uspokojeny potřeby malých 
a středních podniků v oblasti výzkumu 
a inovací, je zřízen specializovaný nástroj 
pro malé a střední podniky, který v rámci 
jednotlivých fází zajistí podporu a s ní 
spojené služby, je financován nejméně 10 
% rozpočtu programu Horizont 2020 
a funguje pomocí jednotné struktury 
řízení s jednoduchým administrativním 
systémem a jednotným správním místem. 
Nástroj pro MSP je zaměřen na všechny 
typy inovativních malých a středních 
podniků, které vykazují velké úsilí v 
oblasti rozvoje, růstu a/nebo
internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací 
a inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
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počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace 
a zvýšit obchodní využití výsledků 
výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací 
a inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace 
a zvýšit obchodní využití výsledků 
výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací 
a inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace 
a zvýšit obchodní využití výsledků 
výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Úspěšná účast v nástroji pro malé 
a střední podniky by měla účastníkům 
z malých a středních podniků poskytnout 
značku kvality, která by jim usnadnila 
přístup k veřejným zakázkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací 
a inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace 
a zvýšit obchodní využití výsledků 
výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy inovací 
v malých a středních podnicích, které 
vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, růstu 
a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací 
a inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace 
a zvýšit obchodní využití výsledků 
výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Vymezit „inovativní malé a střední podniky“ by mohlo být obtížné.

Pozměňovací návrh 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky by měl být řízen centrálně, aby 
bylo zajištěno jednotné používání pravidel 
a viditelnost tohoto nástroje, což usnadní 
účast malých a středních podniků.

Or. en



PE492.815v01-00 118/130 AM\907981CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 564
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny společenské výzvy a základní 
a průmyslové technologie budou používat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky a vyhradí na něj určitou částku.

Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky se provede v oblastech určených 
v rámci specifického cíle „Vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“uvedeného v bodě 1 části II 
a v rámci každého ze specifických cílů 
spadajících do priority „Společenské 
výzvy“ uvedených v bodech 1 až 6 
části III.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny společenské výzvy a základní 
a průmyslové technologie budou používat
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky a vyhradí na něj určitou částku.

Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky se tematicky vztahuje 
ke specifickému cíli „Vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a ke každému 
specifickému cíli spadajícímu do priority 
„Společenské výzvy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny společenské výzvy a základní 
a průmyslové technologie budou používat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky a vyhradí na něj určitou částku.

Všechny společenské výzvy a základní 
a průmyslové technologie budou používat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky a vyhradí na něj částku okolo 10 
%.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro malé a střední podniky by měl 
být řízen centrálně, aby bylo zajištěno 
jednotné používání pravidel, viditelnost 
tohoto nástroje a jednotné správní místo, 
což usnadní účast malých a středních 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O financování a podporu budou moci 
požádat pouze malé a střední podniky. 
Podle svých potřeb mohou navazovat 
spolupráci, včetně externího zadávání 
práce v oblasti výzkumu a vývoje. Projekty 
musí vykazovat jednoznačný význam 
a potenciální přínosy pro malé a střední 
podniky a musí mít jasný evropský rozměr.

O financování a podporu budou moci 
požádat pouze malé a střední podniky. 
Podle svých potřeb mohou navazovat 
spolupráci s místními či evropskými 
institucemi v oblasti výzkumu a vývoje, 
včetně externího zadávání práce v oblasti 
výzkumu a vývoje. Projekty musí 
vykazovat jednoznačný význam 
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a potenciální přínosy pro malé a střední 
podniky a musí mít jasný evropský rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro malé a střední podniky bude 
zahrnovat všechny oblasti vědy, techniky 
a inovací na základě přístupu zdola nahoru 
v rámci dané společenské výzvy nebo 
základní technologie tak, aby byl ponechán 
dostatečný prostor pro všechny druhy 
slibných nápadů, zejména průřezové 
a interdisciplinární projekty, jež mají být 
financovány.

Nástroj pro malé a střední podniky bude 
zahrnovat všechny oblasti vědy, techniky 
a inovací na základě přístupu zdola nahoru 
s otevřenými výzvami (bez předem 
stanovených témat výzev) v rámci dané 
společenské výzvy nebo základní 
technologie tak, aby byl ponechán 
dostatečný prostor pro všechny druhy 
slibných nápadů, zejména průřezové 
a interdisciplinární projekty, jež mají být 
financovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro malé a střední podniky také 
může sloužit jako nástroj k zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi 
nebo zadávání zakázek na inovativní 
řešení týkající se specifické společné 
potřeby veřejných zadavatelů v Evropě, 
která byla stanovena v rámci přístupu 
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shora dolů na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 5 – odrážka 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude podporován výzkum a vývoj se 
zvláštním zaměřením na demonstrace 
(otestování, prototyp, studie týkající se 
rozšíření, návrh, pilotní inovativní procesy, 
výrobky a služby, ověření výkonnosti atd.) 
a tržní replikaci.

Bude podporována celá škála činností 
spojených s výzkumem, vývojem 
a inovacemi se zvláštním zaměřením na 
demonstrace (otestování, prototyp, studie 
týkající se rozšíření, návrh, pilotní 
inovativní procesy, výrobky a služby, 
ověření výkonnosti atd.) a tržní replikaci.

Or. en

Odůvodnění

Využívání „inovačního voucheru“ ve všech fázích je zavádějící a nemělo by k němu docházet. 
Tento technický výraz označuje zvláštní postup při zadávání a financování určitých služeb 
podpory inovace. Přestože fáze 1 v případě nástroje pro malé a střední podniky může být 
chápána jako „inovační voucher“ (podpora prostřednictvím paušální částky), fáze 2 
rozhodně ne.

Pozměňovací návrh 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 5 – odrážka 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato fáze nebude poskytovat jiné přímé 
financování kromě podpůrných činností, 
usiluje však o usnadnění přístupu 
k soukromému kapitálu a prostředí, které 
umožňuje inovace. Předpokládají se vazby 
s finančními nástroji (viz část II oddíl 2 

Tato fáze nebude poskytovat jiné přímé 
financování kromě podpůrných činností, 
usiluje však o usnadnění přístupu 
k soukromému kapitálu a prostředí, které 
umožňuje inovace. Předpokládají se vazby 
s finančními nástroji (viz část II oddíl 2 
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„Přístup k rizikovému financování“ v této 
příloze), například upřednostněním malých 
a středních podniků, které úspěšně 
ukončily fázi 1 a/nebo 2, v rámci 
vyhrazeného objemu finančních 
prostředků. Malé a střední podniky budou 
využívat rovněž podpůrná opatření jako 
vytváření sítí, vzdělávání, vedení 
a poradenství. Tato část může být mimoto 
spojena s opatřeními, která podporují 
zadávání zakázek v předkomerční fázi 
a pořizování inovativních řešení.

„Přístup k rizikovému financování“ v této 
příloze), například upřednostněním malých 
a středních podniků, které úspěšně 
ukončily fázi 1 a/nebo 2, v rámci 
vyhrazeného objemu finančních prostředků 
poskytnutých Evropskou investiční 
bankou a Evropským investičním fondem. 
Malé a střední podniky budou využívat 
rovněž podpůrná opatření jako vytváření 
sítí, vzdělávání, vedení a poradenství. Tato 
část může být mimoto spojena 
s opatřeními, která podporují zadávání 
zakázek v předkomerční fázi a pořizování 
inovativních řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 5 – odrážka 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro malé a střední podniky může 
být také použit k finančnímu zajištění 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, jimž schází lidské a finanční 
zdroje k vypořádání se s technickými 
riziky, které vyplývají z aplikovaného 
výzkumu, a to prostřednictvím evropských 
institutů aplikovaného výzkumu, které 
budou s jednotlivými podniky 
spolupracovat na společně schválených 
projektech aplikovaného výzkumu 
a ponesou náklady a rizika těchto 
projektů, a to na základě závazného 
příslibu průmyslově využít dosažené 
výsledky. V těchto případech budou 
uplatňovány sankce, nedodrží-li podnik 
příslib průmyslového využití, a podnik, 
který vlastní práva k průmyslovému 
využití, zaplatí licenční poplatky. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 574
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotná propagace, provádění 
a monitorování nástroje pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 
zajistí snadný přístup pro malé a střední 
podniky. K urychlení dopadu plynoucího 
z poskytnuté podpory se u přijímajících 
středních a malých podniků budou 
využívat stávající podpůrné sítě a systém 
poskytování poradenství pro malé a střední 
podniky.

Jednotná propagace, provádění 
a monitorování nástroje pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 
zajistí snadný přístup pro malé a střední 
podniky. Aby bylo pro malé a střední 
podniky zajištěno jednotné správní místo, 
nástroj pro malé a střední podniky 
provádí jediný orgán, například 
specializovaná výkonná agentura. K 
urychlení dopadu plynoucího z poskytnuté 
podpory se u přijímajících středních 
a malých podniků budou využívat stávající 
podpůrné sítě a systém poskytování 
poradenství pro malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Různé společenské výzvy a oblasti technologie budou mít různé orgány řízení. Jednotný orgán 
provádějící nástroj pro malé a střední podniky pro různé společenské výzvy zajistí malým
a středním podnikům soudržnost a jednotné správní místo. Jednotný orgán by mohl například 
lépe koordinovat lhůty pro výzvy spojené s nástrojem pro malé a střední podniky v různých 
částech programu Horizont 2020 a účinněji zamezit návalům práce v administrativních 
postupech vedoucím ke zpožděním při uzavírání grantových dohod s malými a středními 
podniky.

Pozměňovací návrh 575
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotná propagace, provádění Jednotná propagace, provádění 
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a monitorování nástroje pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 
zajistí snadný přístup pro malé a střední 
podniky. K urychlení dopadu plynoucího 
z poskytnuté podpory se u přijímajících 
středních a malých podniků budou 
využívat stávající podpůrné sítě a systém 
poskytování poradenství pro malé a střední 
podniky.

a monitorování nástroje pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 
pomocí jednotné administrativní struktury 
zajistí snadný přístup pro malé a střední 
podniky. K urychlení dopadu plynoucího 
z poskytnuté podpory se u přijímajících 
středních a malých podniků budou 
využívat stávající podpůrné sítě, další 
poskytovatelé inovačních služeb a systém 
poskytování poradenství pro malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotná propagace, provádění 
a monitorování nástroje pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 
zajistí snadný přístup pro malé a střední 
podniky. K urychlení dopadu plynoucího 
z poskytnuté podpory se u přijímajících 
středních a malých podniků budou 
využívat stávající podpůrné sítě a systém 
poskytování poradenství pro malé a střední 
podniky.

Jednotná propagace, provádění 
a monitorování nástroje pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 
zajistí snadný přístup pro malé a střední 
podniky. K urychlení dopadu plynoucího 
z poskytnuté podpory se u přijímajících 
středních a malých podniků budou 
využívat stávající podpůrné sítě, například
síť Enterprise Europe Network, a systém 
poskytování poradenství pro malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.1 – bod 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K řízení společného programu Eurostars 
bude zavedena regionální 
decentralizovaná podpůrná struktura. 

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány činnosti, které 
napomáhají provádění a doplnění 
zvláštních opatření pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020, 
zejména k zvýšení inovační schopnosti 
malých a středních podniků. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat zvyšování 
informovanosti, informování a šíření 
informací, odbornou přípravu a mobilitu, 
vytváření sítí a výměnu osvědčených 
postupů, rozvoj vysoce kvalitních 
mechanismů a služeb na podporu inovací 
s významnou přidanou hodnotou Unie pro 
malé a střední podniky (např. správa práv 
duševního vlastnictví a řízení inovací, 
předávání znalostí, inovativní využívání 
IKT a elektronické dovednosti v malých 
a středních podnicích), jakož i napomáhání 
malým a středním podnikům při 
kontaktování partnerů v oblasti výzkumu 
a inovací v celé Unii, což jim umožní 
rozvíjet technologie a zlepšit inovační 
schopnost. Zprostředkovatelské organizace 
zastupující skupiny inovativních malých 
a středních podniků budou vyzvány 
k uskutečňování meziodvětvových 
a meziregionálních inovačních činností 
společně s malými a středními podniky, 
které mají vzájemně se posilující 

Budou podporovány činnosti, které 
napomáhají provádění a doplnění 
zvláštních opatření pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020, 
zejména k zvýšení inovační schopnosti 
malých a středních podniků. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat zvyšování 
informovanosti, informování a šíření 
informací, odbornou přípravu a mobilitu, 
vytváření sítí a výměnu osvědčených 
postupů, rozvoj vysoce kvalitních 
mechanismů a služeb na podporu inovací 
s významnou přidanou hodnotou Unie pro 
malé a střední podniky (např. správa práv 
duševního vlastnictví a řízení inovací, 
předávání znalostí, inovativní využívání 
IKT a elektronické dovednosti v malých 
a středních podnicích), jakož i napomáhání 
malým a středním podnikům při 
kontaktování partnerů v oblasti výzkumu 
a inovací v celé Unii, což jim umožní 
rozvíjet technologie a zlepšit inovační 
schopnost. Zprostředkovatelské organizace 
zastupující skupiny inovativních malých 
a středních podniků nebo regionálních 
služeb na podporu malých a středních 
podniků budou vyzvány k uskutečňování 
meziodvětvových a meziregionálních 
inovačních činností společně s malými 
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dovednosti, s cílem rozvíjet nové 
průmyslové hodnotové řetězce.

a středními podniky, které mají vzájemně 
se posilující dovednosti, s cílem rozvíjet 
nové průmyslové hodnotové řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány činnosti, které 
napomáhají provádění a doplnění 
zvláštních opatření pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020, 
zejména k zvýšení inovační schopnosti 
malých a středních podniků. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat zvyšování 
informovanosti, informování a šíření 
informací, odbornou přípravu a mobilitu, 
vytváření sítí a výměnu osvědčených 
postupů, rozvoj vysoce kvalitních 
mechanismů a služeb na podporu inovací 
s významnou přidanou hodnotou Unie pro 
malé a střední podniky (např. správa práv 
duševního vlastnictví a řízení inovací, 
předávání znalostí, inovativní využívání 
IKT a elektronické dovednosti v malých 
a středních podnicích), jakož i napomáhání 
malým a středním podnikům při 
kontaktování partnerů v oblasti výzkumu 
a inovací v celé Unii, což jim umožní 
rozvíjet technologie a zlepšit inovační 
schopnost. Zprostředkovatelské organizace 
zastupující skupiny inovativních malých 
a středních podniků budou vyzvány 
k uskutečňování meziodvětvových 
a meziregionálních inovačních činností 
společně s malými a středními podniky, 
které mají vzájemně se posilující 
dovednosti, s cílem rozvíjet nové 
průmyslové hodnotové řetězce.

Budou podporovány činnosti, které 
napomáhají provádění a doplnění 
zvláštních opatření pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020, 
zejména k zvýšení inovační schopnosti 
malých a středních podniků. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat zvyšování 
informovanosti, informování a šíření 
informací, odbornou přípravu a mobilitu, 
vytváření sítí a výměnu osvědčených 
postupů, přístup k výsledkům výzkumu, 
rozvoj vysoce kvalitních mechanismů 
a služeb na podporu inovací s významnou 
přidanou hodnotou Unie pro malé a střední 
podniky (např. správa práv duševního 
vlastnictví a řízení inovací, předávání 
znalostí, inovativní využívání IKT 
a elektronické dovednosti v malých 
a středních podnicích), jakož i napomáhání 
malým a středním podnikům při 
kontaktování partnerů v oblasti výzkumu 
a inovací v celé Unii, což jim umožní 
rozvíjet technologie a zlepšit inovační 
schopnost a jejich schopnost začlenit 
inovace a transformovat výsledky 
výzkumu do inovativních výrobků, 
postupů a služeb. Zprostředkovatelské 
organizace zastupující skupiny 
inovativních malých a středních podniků 
budou vyzvány k uskutečňování 
meziodvětvových a meziregionálních 
inovačních činností společně s malými 
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a středními podniky, které mají vzájemně 
se posilující dovednosti, s cílem rozvíjet 
nové průmyslové hodnotové řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho je v rámci programu Horizont 
2020 prosazováno rozšíření účasti malých 
a středních podniků na řízení programu, 
zvláště účast na plánování výzkumných 
programů a provádění partnerství 
veřejného a soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláště je třeba rozvinout nové informační 
nástroje a nástroje transparentnosti 
v souvislosti s právy duševního vlastnictví 
tak, aby se malé a střední podniky (a také 
veřejné výzkumné orgány) mohly zapojit 
do výzkumu, využití nových vynálezů, 
získávání práv na průmyslové vlastnictví 
a zužitkování výsledků výzkumu, a to při 
plné znalosti daných skutečností. Opatření 
k posílení schopnosti MSP zavádět 
inovace a k tomu, aby se mohly plně 
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zapojit do výzkumu, zahrnují zavedení 
pravidel zajišťujících větší 
transparentnost v oblasti práv duševního 
vlastnictví a cenových portfolií, rozvoj 
metod k posuzování kvality práv 
duševního vlastnictví na evropské úrovni 
a ustanovení společných ukazatelů pro 
usnadnění operací v souvislosti s patenty. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o synergie s politikou 
Unie v oblasti soudržnosti v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních 
inovačních strategií pro inteligentní 
specializaci.

Bude se usilovat o synergie s politikou 
Unie v oblasti soudržnosti v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních 
inovačních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tyto synergie také mohou 
stavět na vnitrostátních a regionálních 
zkušenostech zdola nahoru v rámci 
programu Eureka a Eurostars při podpoře 
inovačních a výzkumných činností malých 
a středních podniků, jež by mohly být 
financovány v rámci politiky soudržnosti, 
pokud by bylo financování místních 
partnerů zapojených do projektů v rámci 
programu Eureka stanoveno jakožto 
priorita řídících orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se poskytovat podpora pro inovace 
iniciované trhem za účelem zvýšení 
inovační schopnosti podniků zlepšením 
rámcových podmínek pro inovace a rovněž 
odstraněním zvláštních překážek, které 
brání růstu inovativních společností, 
zejména malých a středních podniků 
a podniků střední velikosti s potenciálem 
k rychlému růstu. Bude poskytována 
specializovaná podpora pro inovace (např. 
využívání duševního vlastnictví, sítě 
zadavatelů zakázek, podpora pro střediska 
předávání technologií, strategický design) 
a přezkumy veřejných politik ve vztahu 
k inovacím.

Bude se poskytovat podpora pro inovace 
iniciované trhem za účelem zvýšení 
inovační schopnosti podniků zlepšením 
rámcových podmínek pro inovace a rovněž 
odstraněním zvláštních překážek, které 
brání růstu inovativních společností, 
zejména malých a středních podniků 
a podniků střední velikosti s potenciálem 
k rychlému růstu. Bude poskytována 
specializovaná podpora pro inovace (např. 
využívání duševního vlastnictví, sítě 
zadavatelů zakázek, mezinárodní služby 
přenosu technologie, podpora pro 
střediska předávání technologií, strategický 
design, rozvoj seskupení) a přezkumy 
veřejných politik ve vztahu k inovacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se poskytovat podpora pro inovace 
iniciované trhem za účelem zvýšení 
inovační schopnosti podniků zlepšením 
rámcových podmínek pro inovace a rovněž 
odstraněním zvláštních překážek, které 
brání růstu inovativních společností, 
zejména malých a středních podniků 
a podniků střední velikosti s potenciálem 
k rychlému růstu. Bude poskytována 
specializovaná podpora pro inovace (např. 
využívání duševního vlastnictví, sítě 
zadavatelů zakázek, podpora pro střediska 
předávání technologií, strategický design) 
a přezkumy veřejných politik ve vztahu 
k inovacím.

Bude se poskytovat podpora pro inovace 
iniciované trhem za účelem zvýšení 
inovační schopnosti podniků zlepšením 
rámcových podmínek pro inovace a rovněž 
odstraněním zvláštních překážek, které 
brání růstu inovativních společností, 
zejména malých a středních podniků 
a podniků střední velikosti s potenciálem 
k rychlému růstu. Bude poskytována 
specializovaná podpora pro inovace (např. 
podpora registrace a využívání duševního 
vlastnictví, sítě zadavatelů zakázek, 
podpora pro střediska předávání 
technologií, strategický design) 
a přezkumy veřejných politik ve vztahu 
k inovacím.
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Pozměňovací návrh 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 3 – podbod 3.2 – bod 3.2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3 a da) Podpora přenosu znalostí 
a technologií mezi veřejným výzkumem 
a trhem
Cílem je podpora procesů přenosu 
znalostí a technologií mezi oblastí 
veřejného výzkumu a inovativními MSP, 
které představují účinný nástroj 
komerčního využití vynálezů a výsledků 
výzkumu vzniklých na univerzitách a ve 
výzkumných střediscích.

Or. en


