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Pozměňovací návrh 159
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je třeba podpořit širší účast, aby se 
využil potenciál evropských talentů
a optimalizoval se hospodářský a sociální 
dopad výzkumu, což by mělo přispět
k překlenutí propasti v oblasti výzkumu a 
v inovací v Evropě , a to využitím 
prostředků, jako jsou vědecká centra
a muzea, při zapojování velkého počtu
a široké škály cílových subjektů a občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Alyn Smith

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program Horizont 2020 sleduje tři 
priority, a to vytvoření vynikající vědy 
(„vynikající věda“), zajištění vedoucího 
postavení v průmyslu („vedoucí postavení
v průmyslu“) a řešení společenských výzev 
(„společenské výzvy“). Tyto priority by 
měly být provedeny prostřednictvím 
zvláštního programu sestávajícího ze tří 
částí týkajících se nepřímých akcí a jedné 
části týkající se přímých akcí Společného 
výzkumného střediska (JRC).

(2) Program Horizont 2020 bude založen 
na excelenci a sleduje tři priority, a to 
vytvoření vynikající vědy („vynikající 
věda“), zajištění vedoucího postavení
v průmyslu („vedoucí postavení
v průmyslu“) a řešení společenských výzev 
(„společenské výzvy“). Tyto priority by 
měly být provedeny prostřednictvím 
zvláštního programu sestávajícího ze tří 
částí týkajících se nepřímých akcí a jedné 
části týkající se přímých akcí Společného 
výzkumného střediska (JRC).

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program Horizont 2020 sleduje tři 
priority, a to vytvoření vynikající vědy 
(„vynikající věda“), zajištění vedoucího 
postavení v průmyslu („vedoucí postavení
v průmyslu“) a řešení společenských výzev 
(„společenské výzvy“). Tyto priority by 
měly být provedeny prostřednictvím 
zvláštního programu sestávajícího ze tří 
částí týkajících se nepřímých akcí a jedné 
části týkající se přímých akcí Společného 
výzkumného střediska (JRC).

(2) Program Horizont 2020 sleduje tři 
priority, a to vytvoření vynikající vědy 
(„vynikající věda“), zajištění vedoucího 
postavení v průmyslu a odvětví služeb 
(„vedoucí postavení v průmyslu a odvětví 
služeb“) a řešení společenských výzev 
(„společenské výzvy“). Tyto priority by 
měly být provedeny prostřednictvím 
zvláštního programu sestávajícího ze tří 
částí týkajících se nepřímých akcí a jedné 
části týkající se přímých akcí Společného 
výzkumného střediska (JRC).

Or. ro

Pozměňovací návrh 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Každá část by měla doplňovat ostatní 
části zvláštního programu a být prováděna 
soudržně s těmito částmi.

(4) Každá část by měla doplňovat ostatní 
části zvláštního programu a být prováděna 
soudržně s těmito částmi. Strategická 
koordinace výzkumu a inovací napříč 
všemi třemi hlavními prioritami každé 
tematické oblasti (např. zdraví) by měla 
řešit roztříštěnost a zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů, včetně sdílení údajů, aby se 
urychlilo dosažení cílů.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 3; PE489.688v01-00) 
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Pozměňovací návrh 163
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zabezpečení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a blaha Evropy je 
naprosto nezbytné posílit a rozšířit 
excelenci vědecké základny Unie a zajistit 
výzkum a talenty světové úrovně. Část
I „Vynikající věda“ by měla podpořit 
činnosti Evropské rady pro výzkum
v oblasti hraničního výzkumu, budoucí
a vznikající technologie, akce „Marie 
Curie“ a evropské výzkumné 
infrastruktury. Tyto činnosti by se měly 
zaměřit na rozvíjení schopností
v dlouhodobém horizontu, důsledně se 
zaměřovat na novou generaci vědy, 
systémů a výzkumných pracovníků
a poskytovat podporu objevujícím se 
talentům z celé Unie a z přidružených 
zemí. Činnosti Unie na podporu vynikající 
vědy by měly pomoci upevnit Evropský 
výzkumný prostor a zajistit větší 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
systému vědy v Unii v celosvětovém 
měřítku.

(5) K zabezpečení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a blaha Evropy je 
naprosto nezbytné posílit a rozšířit 
excelenci vědecké základny Unie a zajistit 
výzkum a talenty světové úrovně. Část
I „Vynikající věda“ by měla podpořit 
činnosti Evropské rady pro výzkum
v oblasti hraničního výzkumu, budoucí
a vznikající technologie, akce „Marie 
Curie“ a evropské výzkumné infrastruktury
a vytváření sítí excelence v Unii. Tyto 
činnosti by se měly zaměřit na rozvíjení 
schopností v dlouhodobém horizontu, 
důsledně se zaměřovat na novou generaci 
vědy, systémů a výzkumných pracovníků
a poskytovat podporu objevujícím se 
talentům z celé Unie a z přidružených 
zemí. Činnosti Unie na podporu vynikající 
vědy by měly pomoci upevnit Evropský 
výzkumný prostor a zajistit větší 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
systému vědy v Unii v celosvětovém 
měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zabezpečení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a blaha Evropy je 
naprosto nezbytné posílit a rozšířit 

(5) K zabezpečení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a blaha Evropy je 
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excelenci vědecké základny Unie a zajistit 
výzkum a talenty světové úrovně. Část
I „Vynikající věda“ by měla podpořit 
činnosti Evropské rady pro výzkum
v oblasti hraničního výzkumu, budoucí
a vznikající technologie, akce „Marie 
Curie“ a evropské výzkumné 
infrastruktury. Tyto činnosti by se měly 
zaměřit na rozvíjení schopností
v dlouhodobém horizontu, důsledně se 
zaměřovat na novou generaci vědy, 
systémů a výzkumných pracovníků
a poskytovat podporu objevujícím se 
talentům z celé Unie a z přidružených 
zemí. Činnosti Unie na podporu vynikající 
vědy by měly pomoci upevnit Evropský 
výzkumný prostor a zajistit větší 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
systému vědy v Unii v celosvětovém 
měřítku.

naprosto nezbytné posílit a rozšířit 
excelenci vědecké základny Unie a zajistit 
výzkum a talenty světové úrovně. Část
I „Vynikající věda“ by měla podpořit 
činnosti Evropské rady pro výzkum
v oblasti hraničního výzkumu, budoucí
a vznikající technologie, akce „Marie 
Skłodowska-Curie“ a evropské výzkumné 
infrastruktury. Tyto činnosti by se měly 
zaměřit na rozvíjení schopností
v dlouhodobém horizontu, důsledně se 
zaměřovat na novou generaci vědy, 
systémů a výzkumných pracovníků
a poskytovat podporu objevujícím se 
talentům z celé Unie a z přidružených 
zemí. Činnosti Unie na podporu vynikající 
vědy by měly pomoci upevnit Evropský 
výzkumný prostor a zajistit větší 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
systému vědy v Unii v celosvětovém 
měřítku.

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

Pozměňovací návrh 165
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Program Horizont 2020 by měl 
rozvíjet synergie s jinými politikami Unie
a členských států, zejména v oblasti 
vzdělávání, s cílem učinit profese 
výzkumného pracovníka a inovátora pro 
talentované mladé Evropany přitažlivou 
možností profesionální dráhy s vysokou 
mírou společenského uznání a přilákat 
největší talenty ze třetích zemí. V zájmu 
přípravy nové generace výzkumných 
pracovníků by mělo být podporováno 
vzdělávání v přírodních vědách, 
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technologii, inženýrství a matematice 
(STEM) a měl by být řešen rozdíl
v zastoupení mužů a žen ve vědě
a inovacích jako nezbytný prostředek pro 
zajištění toho, aby Unie byla schopna 
získat přístup k potřebnému lidskému 
kapitálu, a dosáhnout tak svých cílů
v oblasti výzkumu a inovací.  

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Akce v oblasti výzkumu prováděné
v rámci části I „Vynikající věda“ by měly 
být určeny podle potřeb a příležitostí vědy, 
aniž by byly předem stanoveny tematické 
priority. Výzkumný program by měl být 
stanoven v úzkém kontaktu s vědeckou 
obcí. Výzkum by měl být financován na 
základě excelence.

(6) Akce v oblasti výzkumu prováděné
v rámci části I „Vynikající věda“ by měly 
být určeny podle potřeb a příležitostí vědy, 
aniž by byly předem stanoveny tematické 
priority. Výzkumný program by měl být 
stanoven v úzkém kontaktu s vědeckou 
obcí. Výzkum by měl být financován na 
základě excelence. Mohly by se zohlednit
i další zásady, např. inkluzivnost, 
efektivnost nákladů a snížení rozdílů ve 
výzkumné infrastruktuře mezi členskými 
státy EU-15 a EU-12, která je potřebná
k vytvoření excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V zájmu zachování a zlepšení 
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vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje
a inovací, podporovat výzkum a inovace 
na základě programu iniciovaného 
podniky a urychlit vývoj nových 
technologií, na nichž budou založeny 
budoucí podniky a hospodářský růst. Je 
proto třeba silně stimulovat zapojení 
průmyslu do programu Horizont 2020, 
zejména do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ a do části III „Společenské 
výzvy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje
a inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky
a urychlit vývoj nových technologií, na 
nichž budou založeny budoucí podniky
a hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vynikajícího výzkumu
a inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích.

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje
a inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky
a urychlit vývoj nových technologií, na 
nichž budou založeny budoucí podniky
a hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vynikajícího výzkumu
a inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích, především snížením vstupního 
prahu pro malé a střední podniky.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 169
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Na podporu inovací v malých
a středních podnicích by měl být vytvořen 
soubor nástrojů a možností financování, 
které podpoří výzkum a inovace v různých 
fázích inovačního cyklu a zohlední různé 
velikosti a druhy MSP. Program Horizont 
by měl v průběhu své realizace přidělit 
alespoň 20 % rozpočtu MSP. Nejméně 
10 % rozpočtu programu Horizont 2020 
bude poskytnuto prostřednictvím nástroje 
pro MSP, který by měl být řízen
a prováděn formou jednotné 
specializované administrativní struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Unie,
v zájmu zajištění co nejvyššího vědeckého, 
hospodářského a společenského dopadu
a účinného a nákladově efektivního 
provádění.

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, včetně 
družicového pozorování, družicové 
navigace a družicových telekomunikací, 
infrastruktury (pozemní a vesmírné), 
služeb a aplikací, které spadají do sdílené 
pravomoci Unie, v zájmu zajištění co 
nejvyššího vědeckého, hospodářského
a společenského dopadu a účinného
a nákladově efektivního provádění.
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Koordinace mezi pilíři má zásadní význam
z hlediska posílení kosmického průmyslu. 
Podle závěrů konzultačního procesu
o programu Horizont 2020 s názvem 
„Vesmír přesahuje technologie“ je to 
odvětví, které má samo o sobě významný 
přínos pro společenské výzvy i vědu
a současně je do značné míry závislé na 
výzkumu, který nepřetržitě podporuje jeho 
technologický rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Unie,
v zájmu zajištění co nejvyššího vědeckého, 
hospodářského a společenského dopadu
a účinného a nákladově efektivního 
provádění.

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Unie,
v zájmu zajištění co nejvyššího vědeckého, 
hospodářského a společenského dopadu
a účinného a nákladově efektivního 
provádění. Měl by se provádět
v koordinaci s členskými státy a ESA.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
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zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Unie,
v zájmu zajištění co nejvyššího vědeckého, 
hospodářského a společenského dopadu
a účinného a nákladově efektivního 
provádění.

zařadit vesmírný výzkum a inovace, včetně 
aplikací, které spadají do sdílené
pravomoci Unie, v zájmu zajištění co 
nejvyššího vědeckého, hospodářského
a společenského dopadu a účinného
a nákladově efektivního provádění.

Or. de

Odůvodnění

Výzkum by se měl provádět v oblasti služeb a aplikací, a také v oblasti technologií
a infrastruktury, aby poskytoval přímé výhody pro společnost.

Pozměňovací návrh 173
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Unie,
v zájmu zajištění co nejvyššího vědeckého, 
hospodářského a společenského dopadu
a účinného a nákladově efektivního 
provádění.

(9) Do části II „Vedoucí postavení
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Evropské 
unie, v zájmu zajištění co nejvyššího 
vědeckého, hospodářského
a společenského dopadu a účinného
a nákladově efektivního provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Řešení významných společenských 
výzev určených ve strategii Evropa 20207 

(10) Řešení významných společenských 
výzev určených ve strategii Evropa 2020 



PE492.816v01-00 12/129 AM\907982CS.doc

CS

vyžaduje významné investice do výzkumu
a inovací za účelem vývoje a zavádění 
nových a průlomových řešení, u nichž je 
zajištěno nezbytné množství a rozsah. Tyto 
výzvy představují rovněž důležité 
hospodářské příležitosti pro inovativní 
podniky, a přispívají proto ke 
konkurenceschopnosti Unie
a zaměstnanosti.

vyžaduje významné investice do výzkumu
a inovací za účelem vývoje a zavádění 
nových a průlomových řešení, u nichž je 
zajištěno nezbytné množství a rozsah, 
včetně například zavádění inovativních 
nástrojů pro financování výzkumu, jako 
jsou ceny za inovaci, a to zejména
v případech, kdy trhy dostatečně 
nefungují. Tyto výzvy představují rovněž 
důležité hospodářské příležitosti pro 
inovativní podniky, a přispívají proto ke 
konkurenceschopnosti Unie
a zaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje
a znalosti z různých oblastí, technologií
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu
a inovací s důrazem na činnosti související
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje
a znalosti z různých oblastí, technologií
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu činností
v oblasti výzkumu a inovací, jako jsou 
základní a aplikovaný výzkum, vývoj,
pilotní projekty, demonstrace a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět
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k zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

k zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje
a znalosti z různých oblastí, technologií
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu
a inovací s důrazem na činnosti související
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět
k zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje
a znalosti z různých oblastí, technologií
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu
a inovací s důrazem na činnosti související
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie
a konkurenceschopnost průmyslového 
odvětví Unie na celosvětové úrovni. 
Všechny výzvy by měly přispět
k zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Marian-Jean Marinescu
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje
a znalosti z různých oblastí, technologií
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu
a inovací s důrazem na činnosti související
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět
k zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje
a znalosti z různých oblastí, technologií
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu
a inovací s důrazem na činnosti související
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět
k zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj, a k plné účasti výzkumných 
pracovníků a inženýrů všude v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) Mezinárodní spolupráce je 
nezbytná pro dosažení stanovených cílů 
všech částí specifického programu
a projekty mezinárodní spolupráce 
zaměřené na země nebo skupiny zemí
a zabývající se prioritními otázkami nebo 
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otázkami horizontální povahy by měly být 
prováděny v rámci každé části.

nebo fr

Odůvodnění

Projekty mezinárodní spolupráce jakéhokoli druhu – s výhradou bezpečnostních aspektů – se 
týkají všech částí specifického programu. Nemohou se omezovat na horizontální opatření
k řešení „společenské výzvy“: zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky.

Pozměňovací návrh 179
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) Mezinárodní spolupráce je 
nezbytná pro dosažení stanovených cílů 
všech částí specifického programu
a projekty mezinárodní spolupráce 
zaměřené na země nebo skupiny zemí
a zabývající se prioritními otázkami nebo 
otázkami horizontální povahy by měly být 
prováděny v rámci každé části.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) Mezinárodní spolupráce je 
nezbytná pro dosažení stanovených cílů 
všech částí specifického programu
a projekty mezinárodní spolupráce 
zaměřené na země nebo skupiny zemí
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a zabývající se prioritními otázkami nebo 
otázkami horizontální povahy by měly být 
prováděny v rámci každé části.

Or. fr

Odůvodnění

Projekty mezinárodní spolupráce jakéhokoli druhu – s výhradou bezpečnostních aspektů – se 
týkají všech částí specifického programu. Nemohou se omezovat na horizontální opatření
k řešení „společenské výzvy“: zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky.

Pozměňovací návrh 181
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Program Horizont 2020 by měl 
rovněž podporovat multidisciplinární 
přístupy k inovacím, včetně vývoje 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů, nových obchodních modelů, 
systémových inovací a inovací ve 
veřejném sektoru, které jsou nezbytným 
doplňkem technologicky zaměřených 
inovačních činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech
a rovněž další akce Unie, které jsou 

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech
a rovněž další akce Unie, které jsou 
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nezbytné pro celkové strategické úsilí při 
provádění strategie Evropa 2020, zejména 
akce týkající se politik v oblasti 
soudržnosti, zemědělství a rozvoje 
venkova, vzdělávání a odborné přípravy, 
průmyslu, veřejného zdraví, ochrany 
spotřebitele, zaměstnanosti a sociální 
politiky, energetiky, dopravy, životního 
prostředí, klimatu, bezpečnosti, mořského 
prostředí a rybolovu, rozvojové spolupráce
a rozšíření a politiky sousedství.

nezbytné pro celkové strategické úsilí při 
provádění strategie Evropa 2020, zejména 
akce týkající se politik v oblasti 
soudržnosti, zemědělství a rozvoje 
venkova, vzdělávání a odborné přípravy, 
průmyslu, veřejného zdraví, ochrany 
spotřebitele, zaměstnanosti a sociální 
politiky, energetiky, dopravy, životního 
prostředí, klimatu, bezpečnosti, mořského 
prostředí a rybolovu, rozvojové spolupráce
a rozšíření a politiky sousedství. Vhodné 
spojení s fondy politiky soudržnosti
a koordinované akce pomohou snížit 
rozdíly v oblasti výzkumu a inovací
v Evropské unii zohledněním specifického 
charakteru regionů uvedených v článcích 
174 a 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Or. pt

Odůvodnění

Přiměřená struktura je nezbytná k propojení finančních prostředků v rámci regionální politiky
a politiky soudržnosti s financováním programu Horizont 2020, aniž by se zapomnělo na 
specifické rysy regionů uvedených v článcích 174 a 349 a čl. 355 odst.. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 183
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Veškeré výzvy k předkládání návrhů
v oblasti bezpečnostního výzkumu by měly 
být nejdříve předmětem předběžného 
etického a společenského posouzení 
dopadů, které v věnuje náležitou 
pozornost případným společenským 
dopadům základní agendy v oblasti 
výzkumu a vývoje. Všechny důležité etické 
otázky a společenské dopady zjištěné 
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takovým posouzením dopadu by pak měly 
být plně začleněny do výzvy k předkládání 
návrhů, a to jak jako nedílná součást 
výzkumné a vývojové agendy, tak 
prostřednictvím zdrojů vyčleněných na 
výzkum a analýzu, které řeší konkrétní 
obavy. Kromě toho by měl být u každého 
projektu proveden etický přezkum, a to 
před jeho realizací i během ní.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Alyn Smith

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Excelence by měla být hlavní hnací 
silou celého programu Horizont 2020. To 
předpokládá, že excelence bude 
definována nezávisle na jakékoli 
zeměpisné nebo jiné podmínce. Zpráva 
podporuje rozšiřování účasti s cílem 
podněcovat excelenci po celé Evropě na 
straně jedné a rozšiřování vědecké 
excelence postupem zdola nahoru ve 
všech třech pilířích programu Horizont 
2020 na straně druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) část II „Vedoucí postavení
v průmyslu“;

(b) část II „Vedoucí postavení v průmyslu
a odvětví služeb“;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) znalostní věda a technologie; biologické 
vědy, zdraví, země, životní prostředí, 
přírodní zdroje a zajištění potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) společenské, ekonomické a humanitní 
vědy; demografické problémy, vzdělání, 
územní otázky, správa věcí veřejných, 
kultura, digitální obsah, humanitní vědy, 
kulturní dědictví a oblasti nehmotných 
znalostí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) posílení dovedností, odborné přípravy
a profesního rozvoje prostřednictvím akcí 
Marie Curie-Skłodowské (akce „Marie 
Curie“);

(c) posílení dovedností, odborné přípravy
a profesního rozvoje prostřednictvím akcí 
Marie Curie-Skłodowské; vědecká 
střediska a muzea prokázala svou 
odbornou způsobilost,pokud jde
o přípravu mladých vědců v oblasti 
vědecké komunikace, a úzce spolupracují
s vědeckovýzkumnými institucemi
a univerzitami;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) posílení dovedností, odborné přípravy
a profesního rozvoje prostřednictvím akcí 
Marie Curie-Skłodowské (akce „Marie 
Curie“);

(c) posílení dovedností, odborné přípravy
a profesního rozvoje prostřednictvím akcí 
Marie Curie-Skłodowské a zajistit podporu 
žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) šíření excelence a rozšiřování účasti;

Or. en (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)
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Pozměňovací návrh 191
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) provádět vědeckou činnost ve 
prospěch společnosti a za její účasti
a posílit odpovědný výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) posilovat předávání poznatků 
výzkumu a inovací do všech úrovní 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) posilovat výzkum potřeb vyjádřených, 
které vyjádřily organizace občanské 
společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) odpovědný výzkum a inovace;

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

Pozměňovací návrh 195
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část II „Vedoucí postavení v průmyslu“ 
posílí vedoucí postavení v průmyslu
a konkurenceschopnost v souladu
s prioritou „vedoucí postavení v průmyslu“ 
stanovenou v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení 
(EU) č. XX/2012 [Horizont 2020], a to 
sledováním těchto specifických cílů:

Část II „Vedoucí postavení v průmyslu
a odvětví služeb“ posílí vedoucí postavení
v průmyslu a odvětví služeb
a konkurenceschopnost v souladu
s prioritou „vedoucí postavení v průmyslu
a odvětví služeb “ stanovenou
v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020], a to 
sledováním těchto specifických cílů:

Or. ro

Pozměňovací návrh 196
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora vedoucího postavení Evropy
v průmyslu prostřednictvím výzkumu, 

(a) podpora vedoucího postavení Evropy
v průmyslu a odvětví služeb
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technologického rozvoje, demonstrací
a inovací v oblasti těchto základních
a průmyslových technologií:

prostřednictvím výzkumu, technologického 
rozvoje, demonstrací a inovací v oblasti 
těchto základních a průmyslových 
technologií:

Or. ro

Pozměňovací návrh 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iva) vodohospodářské technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Alyn Smith

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(via) věda o venkově a zdraví zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zlepšení přístupu k rizikovému 
financování pro investice do výzkumu
a inovací;

(b) zlepšení přístupu k rizikovému 
financování pro investice do výzkumu
a inovací a pro využívání výsledků 
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výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zvýšení inovací v malých a středních 
podnicích.

(c) zvýšení inovací v malých a středních 
podnicích a posílení jejich kapacity na 
přístup k výsledkům výzkumu a na jejich 
osvojení a na přeměnu těchto výsledků na 
inovativní produkty a služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zvýšení inovací v malých a středních 
podnicích.

(c) podporování inovací v malých
a středních podnicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část III „Společenské výzvy“ přispěje
k prioritě „společenské výzvy“ stanovené
v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020], a to 
prováděním akcí v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací
a inovací, které přispějí k těmto 
specifickým cílům:

Část III „Společenské výzvy“ přispěje
k prioritě „společenské výzvy“ stanovené
v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 
XX/2012 [Horizont 2020], a to prováděním 
akcí v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje, demonstrací a inovací
a souvisejících socioekonomické otázek, 
které přispějí k těmto specifickým cílům:

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek;

(a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek a zlepšení řešení 
zaměřená na udržení samostatnosti 
stárnoucích osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek;

(a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek s přihlédnutím ke 
zdravotnímu postižení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) zjištění potřeb a priorit v oblasti 
výzkumu, které jsou sociálně relevantní, 
vytvořením platforem pro dialog mezi 
občanskou společností a výzkumnými 
pracovníky a zajištění účasti občanské 
společnosti při definování, provádění
a hodnocení výzkumných programů
v rámci společenských výzev;

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
produktivních systémů prvovýroby účinně 
využívajících zdroje, podporou 
souvisejících ekosystémových služeb spolu
s konkurenceschopnými a nízkouhlíkovými 
dodavatelskými řetězci;

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
dlouhodobých produktivních systémů 
prvovýroby účinně využívajících zdroje, 
podporou souvisejících ekosystémových 
služeb, posilováním a obnovováním 
zdrojové základny spolu
s konkurenceschopnými a nízkouhlíkovými 
dodavatelskými řetězci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
produktivních systémů prvovýroby účinně 
využívajících zdroje a podporou 
souvisejících ekosystémových služeb spolu
s konkurenceschopnými a nízkouhlíkovými 
dodavatelskými řetězci;

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin, 
zabezpečení kvalitního zemědělství
a zajištění dostatečných dodávek jiných 
biologických produktů rozvojem 
produktivních systémů prvovýroby účinně 
využívajících zdroje a podporou 
souvisejících ekosystémových služeb spolu
s konkurenceschopnými a nízkouhlíkovými 
dodavatelskými řetězci;

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že uvedené společenské výzvy zahrnují dostatečné dodávky bezpečných 
potravin, je třeba si uvědomit, že kvalita zemědělství je jedním z nezbytných předpokladů.

Pozměňovací návrh 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
produktivních systémů prvovýroby účinně 
využívajících zdroje a podporou 
souvisejících ekosystémových služeb spolu
s konkurenceschopnými a nízkouhlíkovými 
dodavatelskými řetězci;

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
produktivních systémů prvovýroby účinně 
využívajících zdroje a podporou 
souvisejících ekosystémových služeb spolu
s konkurenceschopnými a udržitelnými
dodavatelskými řetězci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
produktivních systémů prvovýroby účinně
využívajících zdroje a podporou 
souvisejících ekosystémových služeb spolu
s konkurenceschopnými a nízkouhlíkovými 
dodavatelskými řetězci;

(b) zajišťování dostatečných dodávek 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin
a jiných biologických produktů rozvojem 
produktivních, udržitelných systémů 
prvovýroby účinně využívajících zdroje
a podporou souvisejících ekosystémových 
služeb spolu s konkurenceschopnými
a nízkouhlíkovými dodavatelskými řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přechod na spolehlivý, udržitelný
a konkurenceschopný energetický systém 
vzhledem k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám
a změně klimatu;

(c) přechod na vysoce efektivní, udržitelný, 
bezpečný a konkurenceschopný 
energetický systém založený na 
obnovitelných zdrojích vzhledem
k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám
a změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Nuno Teixeira
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přechod na spolehlivý, udržitelný
a konkurenceschopný energetický systém 
vzhledem k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám
a změně klimatu;

(c) přechod na spolehlivý, udržitelný
a konkurenceschopný energetický systém
s větším důrazem na energii
z obnovitelných zdrojů vzhledem
k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám
a změně klimatu;

Or. pt

Odůvodnění

Větší důraz na energii z obnovitelných zdrojů je nezbytným logickým důsledkem přechodu na 
udržitelnější energetický systém, a proto by měl figurovat mezi specifickými cíli.

Pozměňovací návrh 212
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přechod na spolehlivý, udržitelný
a konkurenceschopný energetický systém 
vzhledem k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám
a změně klimatu;

(c) zvýšení energetické účinnosti
a přechod na spolehlivý, udržitelný
a konkurenceschopný energetický systém 
vzhledem k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám
a změně klimatu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 213
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) dosažení evropského dopravního 
systému, který účinně využívá zdroje, je
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný
a bezproblémový, ve prospěch občanů, 
ekonomiky a společnosti;

(d) dosažení evropského dopravního 
systému, který zahrnuje všechny členské 
státy a bude účinně využívat zdroje, bude
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný
a bezproblémový, ve prospěch občanů, 
ekonomiky a evropské společnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 214
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) dosažení evropského dopravního 
systému, který účinně využívá zdroje, je 
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný
a bezproblémový, ve prospěch občanů, 
ekonomiky a společnosti;

(d) dosažení evropského dopravního 
systému, který účinně využívá zdroje, je 
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný, 
spolehlivý a bezproblémový, ve prospěch 
občanů, ekonomiky a společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně 
klimatu, a udržitelných dodávek surovin za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;

(e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně 
klimatu, dopadům změny klimatu na 
proměnu struktury ekosystémů,
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;
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Or. en

Pozměňovací návrh 216
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně 
klimatu, a udržitelných dodávek surovin za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;

(e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně 
klimatu, a udržitelného využívání, řízení
a dodávek surovin za účelem uspokojení 
potřeb rostoucí světové populace
v udržitelných mezích přírodních zdrojů 
planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně
klimatu, a udržitelných dodávek surovin za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;

(e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje, zachovává zdroje a je 
odolná vůči změně klimatu a spravedlivá,
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) přizpůsobení se výzvám negativních 
dopadů změny klimatu týkajících se 
koloběhu vody v přírodě, snižování 
biodiverzity a hospodaření s přírodními 
zdroji; 

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) podpora inovativních a bezpečných 
evropských společností podporujících 
začlenění v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti.

(f) podpora inovativních a bezpečných 
evropských společností podporujících 
začlenění v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti, včetně šíření excelence
a rozšiřování účasti.

Or. en

Odůvodnění

Existují rozdíly v účasti nejen mezi členskými státy, ale také mezi regiony a v rámci regionů. 
Úroveň dosažení cílů ve vědě, technice, inženýrství a matematice(STEM) se také může 
výrazně lišit i uvnitř regionů. Otázka šíření excelence a rozšiřování účasti by proto měla být 
považována za společenský problém.

Pozměňovací návrh 220
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) podpora inovativních a bezpečných 
evropských společností podporujících 
začlenění v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti.

(f) podpora rovnocenných, inovativních
a přemýšlivých evropských společností 
podporujících začlenění v kontextu 
nebývalých transformací, přetrvávajících 
nerovností mezi ženami a muži a rostoucí 
vzájemné globální závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) využívání rozmanitosti znalostí ve 
společnosti a přispívání k sociálním 
inovacím prostřednictvím participačních 
výzkumných přístupů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) podpora konzistentních vzájemných 
vztahů mezi městskými a venkovskými 
oblastmi s cílem zlepšit udržitelnost 
životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) posílení vedoucího postavení
v sociální oblasti pro spravedlivou 
ekonomiku prostřednictvím 
participativního a mezioborového 
výzkumu a sociálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) vytváření sítí excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) podpora přizpůsobení společnosti
a institucí vědeckým výsledkům
a inovacím, demografickým změnám
a změně klimatu a dalším významným 
společenským problémům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zvláštní program bude ve vztahu
k výsledkům a dopadům posouzen na 
základě výkonnostních ukazatelů, které 
případně zahrnují publikace ve vlivných 
odborných časopisech, pohyb výzkumných 
pracovníků, dostupnost výzkumných 
infrastruktur, investice mobilizované 
prostřednictvím dluhového financování
a rizikového kapitálu, malé a střední 
podniky zavádějící inovace, jež jsou nové 
pro společnost nebo trh, odkazy na 
příslušné výzkumné činnosti v politických 
dokumentech a výskyt konkrétních dopadů 
na politiku.

5. Zvláštní program bude ve vztahu
k výsledkům a dopadům posouzen na 
základě výkonnostních ukazatelů, které 
případně zahrnují publikace ve vlivných 
odborných časopisech, tvorby patentů
a práv duševního vlastnictví, pohyb 
výzkumných pracovníků, dostupnost 
výzkumných infrastruktur, investice 
mobilizované prostřednictvím dluhového 
financování a rizikového kapitálu, 
zakládání nových podniků a subjektů 
vzniklých odštěpením, malé a střední 
podniky zavádějící inovace, jež jsou nové 
pro společnost nebo trh, odkazy na 
příslušné výzkumné činnosti v politických 
dokumentech a výskyt konkrétních dopadů 
na politiku.

Tyto ukazatele výkonnosti ve všech 
programech v rámci programu Horizont
2020 se zveřejňují alespoň jednou ročně
a jsou trvale přístupné evropským 
občanům prostřednictvím veřejné 
internetové stránky. Pravidelně se 
zveřejňují podrobná srovnání výsledků 
programu Horizont 2020 v oblasti 
výzkumu a inovací s hlavními světovými 
konkurenty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1



PE492.816v01-00 36/129 AM\907982CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020] činí celkové 
finanční prostředky přidělené na 
provádění zvláštního programu 86 198 
milionů EUR.

1. Celkové finanční prostředky přidělené 
na provádění zvláštního programu jsou
v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020].

Or. it

Pozměňovací návrh 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na správní výdaje Komise připadá 
nejvýše 6 % částek uvedených v čl. 6 
odst. 2 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020] pro části I, II a III 
zvláštního programu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na správní výdaje Komise připadá 
nejvýše 6 % částek uvedených v čl. 6 
odst. 2 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020] pro části I, II a III 
zvláštního programu.

3. Na správní výdaje Komise připadá 
nejvýše 3 % částek uvedených v čl. 6 
odst. 2 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020] pro části I, II a III 
zvláštního programu.

Or. it
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Odůvodnění

Výdaje na administrativu a řízení se sníží, takže více prostředků lze přesunout na dosahování 
konkrétních cílů rámcového programu.

Pozměňovací návrh 230
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme společné nebo zvláštní 
pracovní programy pro provádění částí I, II
a III tohoto zvláštního programu 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) a c)
s výjimkou provádění akcí v rámci 
specifického cíle „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 2.

2. Komise přijme společné nebo zvláštní 
pracovní programy pro provádění částí I, II
a III tohoto zvláštního programu 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) a c)
s výjimkou provádění akcí v rámci 
specifického cíle „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Tyto prováděcí akty se 
přijímají do 30. června 2013 přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Rámcový program musí být prováděn od 1. ledna 2014, určitý časový prostor je třeba nechat 
na technickou přípravu a vložení programů a dalších dokumentů a formulářů.

Pozměňovací návrh 231
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Přezkumný postup uvedený v čl. 9 
odst. 2 se použije pro schválení 
financování činností zahrnujících využití 
lidských embryí nebo využití lidských 
embryonálních kmenových buněk.
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Or. en

Odůvodnění

Ve svém usnesení ze dne 11. listopadu 2010 vyjádřil Evropský parlament také svou výhradu 
ke zrušení právního požadavku, který se z hlediska 7. rámcového programu vztahoval na 
případy financování, které jsou z etického hlediska zvláště významné a kontroverzní. Daný 
požadavek také souvisí se zásadou EU respektovat kulturní rozmanitost a etická rozhodnutí 
členských států, která musí být zohledněna při rozdělování příslušných finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pracovní programy přihlížejí ke stavu 
vědy, techniky a inovací na úrovni 
jednotlivých členských států, na úrovni 
Unie a na mezinárodní úrovni a 
k příslušnému vývoji politiky a trhu
a společenskému vývoji. Pracovní 
programy obsahují informace o koordinaci
s výzkumnými a inovačními činnostmi 
prováděnými členskými státy, včetně
v oblastech, v nichž existují iniciativy 
společného plánování. Podle potřeby se 
aktualizují.

5. Pracovní programy přihlížejí ke stavu 
vědy, techniky a inovací na úrovni 
jednotlivých členských států, na úrovni 
Unie a na mezinárodní úrovni a 
k příslušnému vývoji politiky a trhu
a společenskému vývoji. Pracovní 
programy obsahují informace o koordinaci
s výzkumnými a inovačními činnostmi 
prováděnými členskými státy (včetně 
jejich regionů), včetně v oblastech, v nichž 
existují iniciativy společného plánování. 
Podle potřeby se aktualizují.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při vytváření pracovních programů je 
Komise povinna konzultovat
nejuznávanější zástupce příslušných 
zúčastněných stran z akademického 
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prostředí, z průmyslu, z oblasti koncových 
uživatelů a občanské společnosti
s příslušnou odborností zajišťující 
rozmanitost všech dotčených odvětví
a oblastí výzkumu, aby mohla sledovat 
vhodnost a dostatečnost současných
a plánovaných akcí a zjistit opomíjená 
témata a duplicitní činnosti. Podle 
možností se Komise při provádění 
programu Horizont 2020 snaží využít
k tomuto účelu stávající nástroje, jako 
jsou mimo jiné evropská inovační 
partnerství, evropské technologické 
platformy a iniciativy v oblasti společného 
plánování.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh vychází ze zprávy poslankyně Carvalhové, pozměňovací návrh 18, přičemž 
některé myšlenky jsou převzaty z pozměňovacího návrhu 25.

Pozměňovací návrh 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pracovní programy pro provádění částí I, 
II a III uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), 
b) a c) stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku, včetně případně orientačních údajů 
ohledně výše výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Pracovní programy obsahují 
rovněž popis akcí, které mají být 
financovány, údaj o částce přidělené na 
každou akci, orientační harmonogram 
provádění a víceletý přístup a strategické 
směry pro další roky provádění. Pracovní 
programy zahrnují jednotlivé priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování grantů. Umožňují 

6. Pracovní programy pro provádění částí I, 
II a III uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), 
b) a c) stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku, včetně případně orientačních údajů 
ohledně výše výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Pracovní programy obsahují 
rovněž popis akcí, které mají být 
financovány, údaj o částce přidělené na 
každou akci, ukazatel míry úrovně 
připravenosti špičkových technologií 
činnosti, orientační harmonogram 
provádění a víceletý přístup a strategické 
směry pro další roky provádění. Pracovní 
programy zahrnují jednotlivé priority, 
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přístupy zdola nahoru, které se cíli zabývají 
inovativními způsoby.

základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování grantů. Umožňují 
přístupy zdola nahoru, které se cíli zabývají 
inovativními způsoby.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla zahrnout do činností, které pro svůj pracovní program požaduje, ukazatel 
míry úrovně připravenosti špičkových technologií ( TRL), který vypracovala NASA a který na 
celém světě široce využívají vládní oddělení pro politiku v oblasti výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroje umožňující propojení mezi 
výzkumem a inovacemi a strukturálními 
fondy by měly být prováděny 
prostřednictvím programů „Regiony 
znalostí“ a „Inteligentní specializace“, 
přičemž oba nástroje by měly fungovat
v rámci EVP, aby bylo možné vytvořit 
objektivní ukazatele pro jednotlivé etapy 
excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní programy zahrnují rovněž 
vyvážený počet malých (cílených), 
středních a velkých (sjednocujících) 
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projektů. Projekty menšího rozsahu 
představují účinný způsob podpory účasti 
malých a středních podniků, ale neměly
by být vyhrazeny pouze pro tyto podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto pracovní programy mimoto obsahují 
oddíl, v němž jsou určeny průřezové akce 
podle článku 13 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020], a to na základě dvou či 
více specifických cílů v rámci téže priority
i napříč dvěma či více prioritami. Tyto 
akce jsou prováděny integrovaným 
způsobem.

Tyto pracovní programy mimoto obsahují 
oddíl, v němž jsou určeny průřezové akce 
podle článku 13 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020], a to na základě dvou či 
více specifických cílů v rámci téže priority
i napříč dvěma či více prioritami. Tyto 
akce jsou prováděny integrovaným 
způsobem. Je systematicky uplatňována 
rovnost pohlaví, která je základním 
právem Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pracovní programy pro provádění 
části programu Horizont 2020, která je 
uvedena v čl. 3 odst. 3 písm. f) tohoto 
specifického programu, a veškeré výzvy
k předkládání návrhů vydané v důsledku 
těchto programů podléhají ještě předtím, 
než jsou vydány, předběžnému etickému
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a společenskému posouzení dopadů, které
věnuje náležitou pozornost případným 
společenským dopadům základní agendy
v oblasti výzkumu a vývoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Evropskou radu pro 
výzkum (dále jen „ERV“), která je 
prostředkem k provádění akcí v rámci části
I „Vynikající věda“, jež souvisejí se 
specifickým cílem „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Evropská rada pro výzkum je 
následníkem Evropské rady pro výzkum, 
která byla zřízena rozhodnutím 
2007/134/ES.

1. Po obdržení stanoviska Parlamentu
a Rady zřídí Komise Evropskou radu pro 
výzkum (dále jen „ERV“), která je 
prostředkem k provádění akcí v rámci části
I „Vynikající věda“, jež souvisejí se 
specifickým cílem „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Evropská rada pro výzkum je 
následníkem Evropské rady pro výzkum, 
která byla zřízena rozhodnutím 
2007/134/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Evropskou radu pro 
výzkum (dále jen „ERV“), která je 
prostředkem k provádění akcí v rámci části
I „Vynikající věda“, jež souvisejí se 
specifickým cílem „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Evropská rada pro výzkum je 

Netýká se českého znění.
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následníkem Evropské rady pro výzkum, 
která byla zřízena rozhodnutím 
2007/134/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru,
a to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou.

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru,
a to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou. Komise po 
obdržení stanoviska vědecké rady, 
Parlamentu a Rady může odvolat 
předsedu ERC, pokud nevykonává své 
povinnosti v nejlepším zájmu Evropské 
unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru,
a to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou.

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru,
a to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou. Před 
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dokončením tohoto řízení předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu,
v níž může vyjádřit stanovisko
k vybranému kandidátovi.

Or. it

Odůvodnění

Postup jmenování předsedy ERV musí být transparentnější.

Pozměňovací návrh 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru,
a to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou.

Předsedu jmenuje Komise na základě 
transparentního přijímacího řízení za 
účasti nezávislého specializovaného 
vyhledávacího výboru, a to na funkční 
období omezené na čtyři roky, které může 
být jednou prodlouženo. Přijímací řízení
a vybraný kandidát musí být schváleni 
vědeckou radou.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda předsedá vědecké radě, zajišťuje 
její vedení a kontakt se specializovanou 
prováděcí strukturou a zastupuje ji ve světě 
vědy.

Předseda předsedá vědecké radě, zajišťuje 
její vedení a kontakt se specializovanou 
prováděcí strukturou, za své jednání je 
odpovědný Komisi a zastupuje ji ve světě 
vědy.
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Or. it

Pozměňovací návrh 245
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropská rada pro výzkum působí podle 
zásad vědecké excelence, samostatnosti, 
účinnosti, účelnosti, průhlednosti
a odpovědnosti. Zajišťuje kontinuitu
s akcemi Evropské rady pro výzkum 
prováděnými podle rozhodnutí Rady 
2006/972/ES.

4. Evropská rada pro výzkum působí podle 
zásad vědecké excelence, samostatnosti, 
účinnosti, účelnosti, průhlednosti
a odpovědnosti. Zajišťuje, aby se postupy 
hodnocení náležitě zabývaly nevědomými 
genderovými předsudky. Zajišťuje 
kontinuitu s akcemi Evropské rady pro 
výzkum prováděnými podle rozhodnutí 
Rady 2006/972/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecká rada je složena
z nejuznávanějších vědců, inženýrů
a akademických pracovníků
s odpovídajícími odbornými znalostmi 
zajišťujícími rozmanitost výzkumných 
oblastí a jednajícími za svou osobu
a nezávisle na cizích zájmech.

1. Vědecká rada je složena
z nejuznávanějších vědců, inženýrů
a akademických pracovníků
s odpovídajícími odbornými znalostmi 
zajišťujícími rozmanitost výzkumných 
oblastí a jednajícími za svou osobu
a nezávisle na cizích zájmech. Pokud jde
o složení vědecké rady, bude se usilovat
o vyvážené zastoupení obou pohlaví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecká rada je složena
z nejuznávanějších vědců, inženýrů
a akademických pracovníků
s odpovídajícími odbornými znalostmi 
zajišťujícími rozmanitost výzkumných 
oblastí a jednajícími za svou osobu
a nezávisle na cizích zájmech.

1. Vědecká rada je složena z 30
nejuznávanějších vědců, inženýrů
a akademických pracovníků
s odpovídajícími odbornými znalostmi 
zajišťujícími rozmanitost národností
a výzkumných oblastí a jednajícími za 
svou osobu a nezávisle na cizích zájmech.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecká rada je složena
z nejuznávanějších vědců, inženýrů
a akademických pracovníků
s odpovídajícími odbornými znalostmi 
zajišťujícími rozmanitost výzkumných 
oblastí a jednajícími za svou osobu
a nezávisle na cizích zájmech.

1. Vědecká rada je složena nejvíce z šesti
členů vybraných z nejuznávanějších 
vědců, inženýrů a akademických 
pracovníků s odpovídajícími odbornými 
znalostmi zajišťujícími rozmanitost 
výzkumných oblastí a jednajícími za svou 
osobu a nezávisle na cizích zájmech.

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci
s vědeckou obcí a předložení zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci
s vědeckou obcí a předložení zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě.
V návaznosti na stanovisko Parlamentu
a Rady mohou být členové vědecké rady 
zproštěni své funkce, pokud nebudou 
vykonávat své povinnosti v nejlepším 
zájmu Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Jeví se jako rozumné stanovit postup pro odvolávání členů vědecké rady, který ponechává 
prostor pro Parlament a Radu, aby mohly vyslovit svůj názor.

Pozměňovací návrh 250
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci
s vědeckou obcí a předložení zprávy
Evropskému parlamentu a Radě.

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vyhledávacím výborem podle čl. 
6 odst. 3, po konzultaci s vědeckou obcí, 
Evropským parlamentem a Radou.

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci
s vědeckou obcí a předložení zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Členy vědecké rady jmenuje Komise tak, 
aby zaručila vyvážené zastoupení mužů
a žen, a na základě nezávislého
a transparentního postupu pro jejich určení, 
na němž se dohodne s vědeckou radou, po 
konzultaci s vědeckou obcí a předložení 
zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 252
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci
s vědeckou obcí a předložení zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci
s vědeckou obcí a předložení zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě. Složení 
Evropské rady pro výzkum má odpovídat 
40% cíli, pokud jde o příslušníky pohlaví, 
které je v ní nedostatečně zastoupeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kodex chování, který mimo jiné upraví 
předcházení střetu zájmů.

e) kodex chování, který mimo jiné upraví 
předcházení střetu zájmů, pravidla 
zachovávání služebního tajemství



AM\907982CS.doc 49/129 PE492.816v01-00

CS

a komunikační záležitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 254
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby se specializovaná 
prováděcí struktura přesně, účinně a 
s potřebnou pružností řídila pouze cíli
a požadavky Evropské rady pro výzkum.

2. Komise zajistí, aby se specializovaná 
prováděcí struktura přesně, účinně a 
s potřebnou pružností řídila pouze cíli
a doporučeními Evropské rady pro 
výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi na dobu 
sedmi let ode dne vstupu tohoto rozhodnutí
v platnost.

Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto sedmiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 256
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada může přenesení pravomoci kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou
přenesení pravomoci kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. ro

Pozměňovací návrh 257
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada může přenesení pravomoci kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament a Rada mohou
přenesení pravomoci kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en
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Odůvodnění

EP musí mít právo kontrolovat přijetí aktů v přenesené pravomoci, nikoli být o něm pouze 
informován.

Pozměňovací návrh 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada může přenesení pravomoci kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Rada nebo Parlament mohou přenesení 
pravomoci kdykoli zrušit. Rozhodnutím
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Rada před 
uplynutím této lhůty informuje Komisi
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Rada a Parlament nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Rada
a Parlament před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Rada před 

5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
byl tento akt Evropskému parlamentu
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uplynutím této lhůty informuje Komisi
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

a Radě oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament nebo Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 263
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropský parlament je informován
o přijetí aktů v přenesené pravomoci 
Komisí, o námitkách k nim vyslovených a 
o zrušení přenesení pravomoci Radou.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropský parlament je informován
o přijetí aktů v přenesené pravomoci 
Komisí, o námitkách k nim vyslovených a 
o zrušení přenesení pravomoci Radou.

6. Evropský parlament je informován
o veškerých námitkách, které vyslovila 
Rada vůči aktům v přenesené pravomoci 
přijatým Komisí, nebo o zrušení přenesení 
pravomoci Radou.  

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Rozhodnutí č. 2007/134/ES se zrušuje.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu zachování konzistentnosti s čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 266
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční prostředky přidělené 
zvláštnímu programu mohou zahrnovat 
rovněž výdaje na technickou a správní
pomoc, které jsou nezbytné k zajištění 
přechodu mezi zvláštním programem
a opatřeními, na něž se vztahují rozhodnutí 
2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 
2006/974/ES a 2006/975/ES.

3. Finanční prostředky přidělené 
zvláštnímu programu mohou zahrnovat 
rovněž výdaje na technickou a správní 
pomoc, které jsou nezbytné k zajištění 
přechodu mezi zvláštním programem
a opatřeními, na něž se vztahují rozhodnutí 
2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 
2006/974/ES a 2006/975/ES, ale ne více 
než 10 % z celkového přídělu prostředků 
na technickou a správní pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno ponechat dostatek finančních prostředků na podporu rozvoje a provádění nového 
programu.

Pozměňovací návrh 267
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí je určeno členským 
státům.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům
a Parlamentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické, sociální, kulturní
a institucionální inovace. Inovace
v oblasti služeb budou rovněž 
podporovány, a to investicemi do 
víceoborových kompetencí a vytvářením 
schopností, znalostí a hodnot na základě 
řešení v oblasti služeb a nehmotného 
obsahu. Pouze ucelený přístup k inovacím 
může vyřešit společenské výzvy a současně 
vést k vzniku nových 
konkurenceschopných podniků a výrobních 
odvětví. Vědecká střediska, muzea
a sdružení věnující se vzdělávání
a popularizaci vědy pro veřejnost formou 
kulturních činností mohou k dosažení 
těchto priorit přispět, zejména v případě 
společenských výzev.

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické, sociální, kulturní
a institucionální inovace a inovace
v oblasti rovnoprávného zastoupení žen
a mužů. Inovace v oblasti služeb budou 
rovněž podporovány, a to investicemi do 
víceoborových kompetencí a vytvářením 
schopností, znalostí a hodnot na základě 
řešení v oblasti služeb a nehmotného 
obsahu. Pouze ucelený přístup k inovacím 
může vyřešit společenské výzvy a současně 
vést k vzniku nových 
konkurenceschopných podniků a výrobních 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
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nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace a také 
zajištění co největšího rozšiřování, 
dostupnosti a využití získaných vědomostí.
Pouze ucelený přístup k inovacím může 
vyřešit společenské výzvy a současně vést
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky
v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací, inovací služeb a podporu přístupů 
na straně poptávky, jako jsou veřejné 
zakázky v přednormalizační nebo 
předkomerční fázi, pořizování inovativních 
řešení, normalizace a jiná opatření 
zaměřená na uživatele s cílem pomoci 
urychlit zavádění a šíření inovativních 
výrobků a služeb na trhu. Mimoto bude
v rámci každé výzvy a technologie 
existovat dostatečný prostor pro přístupy 
zdola nahoru a otevřené, snadné a rychlé 
programy, které nejlepším evropským 
výzkumným pracovníkům, podnikatelům
a podnikům umožní předložit průlomová 
řešení podle jejich výběru.

V rámci společenských výzev by měl být 
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uplatňován přístup založený na výzvách,
v němž jsou základní věda, aplikovaný 
výzkum, přenos znalostí a inovace stejně 
důležitými a vzájemně propojenými prvky. 
Dále je potřeba dosáhnout správné 
rovnováhy v rámci společenských výzev
a základních průmyslových technologií 
mezi menšími a většími projekty a brát při 
tom ohled na strukturu odvětví, druh 
činnosti, technologie a výzkumné 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky
v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a inovací v oblasti rovnoprávného 
zastoupení žen a mužů, inovací služeb
a podporu přístupů na straně poptávky, 
jako jsou veřejné zakázky
v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
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výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky
v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude zahrnovat rovněž 
činnosti na podporu sociálních inovací
a podporu přístupů na straně poptávky, 
jako jsou veřejné zakázky
v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky
v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

Zejména v případě společenských výzev
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací, inovací služeb a podporu přístupů 
na straně poptávky, jako jsou veřejné 
zakázky v přednormalizační nebo 
předkomerční fázi, pořizování inovativních 
řešení, normalizace a jiná opatření 
zaměřená na uživatele s cílem pomoci 
urychlit zavádění a šíření inovativních 
výrobků a služeb na trhu. Mimoto bude
v rámci každé výzvy a technologie 
existovat dostatečný prostor pro přístupy 
zdola nahoru a otevřené, snadné a rychlé 
programy, které nejlepším evropským 
výzkumným pracovníkům, podnikatelům
a podnikům umožní předložit průlomová 
řešení podle jejich výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci společenských výzev by měl být 
uplatňován přístup založený na výzvách,
v němž jsou základní věda, aplikovaný 
výzkum, přenos znalostí a inovace stejně 
důležitými a vzájemně propojenými prvky.
S cílem zajistit přiměřenou rovnováhu 
mezi výzkumem, vývojem a inovacemi, 
které jsou založeny na konsenzu, a těmi, 
kde je více rozporů, mělo by se alespoň 
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35 % rozpočtu na společenské výzvy
a vedoucí postavení v průmyslu řídit 
logikou postupu zdola nahoru
s otevřenými výzvami bez předem 
stanovených témat výzev. Dále by se
v rámci společenských výzev a základních 
průmyslových technologií mělo dosáhnout 
správné rovnováhy mezi menšími
a většími projekty s přihlédnutím ke 
struktuře odvětví, druhu činnosti, 
technologii a výzkumnému prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

Podrobné stanovování priorit během
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. Pro zlepšení řídicí struktury je 
nezbytné prokázat, do jaké míry se 
zúčastněné strany a zástupci občanské 
společnosti podílejí na procesech zdola 
nahoru, pracovních programech
a rozhodování. To bude založeno na 
řádných důkazech, analýze a prognóze, 
přičemž se pokrok bude měřit na základě 
náležitého souboru výkonnostních 
ukazatelů. Tento průřezový přístup
k programování a řízení umožní účinnou 
koordinaci mezi všemi specifickými cíli 
programu Horizont 2020 a vyřešení 
průřezových výzev, jako je například 
udržitelnost, změna klimatu, rovnoprávné 
postavení žen a mužů nebo vědy o moři
a mořské technologie. Program Horizont 
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2020 bude zaměřen na činnosti, při nichž 
zásah na úrovni Unie přináší větší 
přidanou hodnotu než zásah na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, a to 
díky vytváření úspor z rozsahu
a kritického množství, snižování 
roztříštěnosti a zajištění šíření výsledků po 
celé Unii. Tyto činnosti představují 
většinou nadnárodní, předkonkurenční 
projekty založené na spolupráci a zahrnují 
většinu celkového spojeného rozpočtu na 
prioritu „společenské výzvy“ a konkrétní 
cíl „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. Pro zlepšení řídicí struktury je 
nezbytné prokázat, do jaké míry se 
zúčastněné strany a zástupci občanské 
společnosti podílejí na procesech zdola 
nahoru, pracovních programech
a rozhodování. To bude založeno na 
řádných důkazech, analýze a prognóze, 
přičemž se pokrok bude měřit na základě 
náležitého souboru výkonnostních 
ukazatelů. Tento průřezový přístup
k programování a řízení umožní účinnou 
koordinaci mezi všemi specifickými cíli 
programu Horizont 2020 a vyřešení 
průřezových výzev, jako je například 
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udržitelnost, změna klimatu nebo vědy
o moři a mořské technologie. Program 
Horizont 2020 bude zaměřen na činnosti, 
při nichž zásah na úrovni Unie přináší 
větší přidanou hodnotu než zásah na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, a to 
díky vytváření úspor z rozsahu
a kritického množství, snižování 
roztříštěnosti a zajištění šíření výsledků po 
celé Unii. Je nezbytné účelně využívat 
strategie RIS3 (vnitrostátní/regionální 
inovační strategie pro inteligentní 
specializaci). Tyto činnosti představují 
většinou nadnárodní, předkonkurenční 
projekty založené na spolupráci a zahrnují 
většinu celkového spojeného rozpočtu na 
prioritu „společenské výzvy“ a konkrétní 
cíl „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 25, PE489.688v01-00)

Odůvodnění

Strategie pro inteligentní specializaci hrají významnou roli při provádění činností v rámci 
Evropského výzkumného prostoru, protože usnadňují proces sdružování zúčastněných stran 
pomocí systému trojité šroubovice nebo podobných přístupů. Hrají tedy zásadní roli při 
dosahování cílů strategie Evropa 2020 a cílů iniciativy Unie inovací. 

Pozměňovací návrh 278
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
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politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

politik. Pro zlepšení řídicí struktury je 
nezbytné prokázat, do jaké míry se 
zúčastněné strany a zástupci občanské 
společnosti podílejí na procesech zdola 
nahoru a na pracovních programech. To 
bude založeno na řádných důkazech, 
analýze a prognóze, přičemž se pokrok 
bude měřit na základě náležitého souboru 
výkonnostních ukazatelů. Tento průřezový 
přístup k programování a řízení umožní 
účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.
Program Horizont 2020 bude zaměřen na 
činnosti, při nichž zásah na úrovni Unie 
přináší větší přidanou hodnotu než zásah 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni,
a to díky vytváření úspor z rozsahu
a kritického množství, snižování 
roztříštěnosti a zajištění šíření výsledků po 
celé Unii. Tyto činnosti představují 
většinou nadnárodní, předkonkurenční 
projekty založené na spolupráci a zahrnují 
většinu celkového spojeného rozpočtu na 
prioritu „společenské výzvy“ a konkrétní 
cíl „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
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překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.
Pozornost je nutno věnovat vzájemné 
provázanosti mezi výzkumem v oblasti
vzdělávání a společností s cílem 
podporovat zájem o povolání v oblasti 
vědy a techniky a prosazovat špičkovou 
kvalitu. Důležité je oslovit nastupující 
generaci, a to prostřednictvím skupin 
mladých odborníků, debat, podpory 
vědeckých a technických oborů, soutěží 
pro rozvoj kreativity a inovací
v pedagogice.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup
k programování výzkumu a využívání 
transparentních a participativních 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
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umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Průřezový a mezioborový charakter 
společenských výzev vyžaduje, aby Komise 
vedla konzultace s relevantními 
zúčastněnými stranami, jež mají nejlepší 
pověst a odpovídající odborné znalosti,
z řad akademické obce, průmyslu, 
koncových uživatelů a občanské 
společnosti s cílem zajistit různorodé 
zastoupení všech odvětví a příslušných 
výzkumných oblastí v zájmu monitorování 
vhodnosti a uspokojivosti stávajících
a plánovaných akcí a připomenutí 
opomíjených témat a duplicity činností. 
Komise by měla za tímto účelem v rámci 
provádění programu Horizont 2020 
usilovat o co nejširší využívání stávajících 
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nástrojů, jako jsou mj. evropská inovační 
partnerství, evropské technologické 
platformy a iniciativy v oblasti společného 
plánování.  

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh vychází ze zprávy poslankyně Carvalhové, pozměňovací návrh 25.

Pozměňovací návrh 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.
V oblasti energetiky by měla být plně 
využívána řídící skupina pro strategický 
plán pro energetické technologie (SET)
s cílem provádět koordinaci využívání 
nařízení o společných ustanoveních
s používáním dražeb od fáze 3 systému pro 
obchodování s emisemi, rezervy NER300, 
projektů financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 a vnitrostátních 
fondů, aby mohly být využity
k financování rozsáhlých demonstračních 
projektů.

Or. en
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Odůvodnění

Pro projekty v oblasti energetiky existuje celá řada potenciálně velkých zdrojů financování, 
ale nebyly vypracovány žádné pracovní postupy k jejich koordinaci, ani nedošlo k vytvoření 
společné platformy pro osoby, které by byly schopny je koordinovat. Je namístě, aby se tohoto 
úkolu ujala řídící skupina pro strategický plán pro energetické technologie (SET), jež sleduje 
vnitrostátní i evropskou politiku pro energetické technologie.

Pozměňovací návrh 283
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.
Složení skupin odborníků má rovněž 
odpovídat 40% cíli, pokud jde
o příslušníky pohlaví, které je v nich 
nedostatečně zastoupeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak Stanovování priorit bude stejně tak 
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založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude zahrnovat 
skupiny nezávislých odborníků zřízené 
výhradně za účelem vydávání doporučení
k provádění programu Horizont 2020 nebo 
jeho specifických cílů. Tyto odborné 
skupiny musí vykazovat náležitou úroveň 
odborných znalostí a vědomostí
v dotyčných oblastech a musí v nich být 
zastoupeny různé obory, včetně zapojení 
průmyslu a občanské společnosti. Komise 
zajistí vyváženou účast příslušných 
vědních oborů a příslušných 
zúčastněných stran.

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti,
a měly by se rovněž řídit principem 
geografické rovnováhy a rovnoměrného 
zastoupení žen a mužů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 286
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí
a vědomostí v dotyčných oblastech a musí
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti,
a měly by se vyznačovat vyváženým 
zastoupením všech členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem většího zviditelnění programu 
Horizont 2020 a mezioborové
a nadoborové povahy základních
a průmyslových technologií
a společenských výzev je nutno vytvořit 
pro tento účel strategické poradní sbory. 
Sbory se skládají z příslušných 
zúčastněných stran, jež mají nejlepší 
pověst a odpovídající odborné znalosti,
z řad akademického výzkumu, průmyslu, 
koncových uživatelů a občanské 
společnosti s cílem zaručit různorodé 
zastoupení všech odvětví a příslušných 
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oblastí výzkumu prostřednictvím 
otevřeného a transparentního výběrového 
řízení. Sbory budou zajišťovat vstupy
a poradenství pro Komisi, které se bude 
týkat celkové strategie v oblasti daných 
společenských výzev, vypracování jejích 
pracovních programů a oblastí a kritérií 
pro výzvy k předkládání návrhů, přičemž 
využijí vstupy, jež nabízí příslušné 
struktury, jako jsou evropské 
technologické platformy, evropské 
vědecké organizace, iniciativy společného 
plánování a evropská inovační 
partnerství.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh č. 25; PE489.688v01–00)

Odůvodnění

Strategické poradní sbory by mohly napomoci zviditelnění programu Horizont 2020 a zlepšit 
koordinaci mezi různými již existujícími nástroji, zajistit vyvážené zastoupení, na vysoké 
úrovni, jednotlivých relevantních, zúčastněných stran (akademická obec, průmysl, politika, 
občanská společnost, koncoví uživatelé atd.).

Pozměňovací návrh 288
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování priorit lze vzít v úvahu 
rovněž strategické výzkumné programy 
evropských technologických platforem 
nebo vstupy evropských inovačních 
partnerství. Ke stanovování priorit a 
k provádění případně přispějí rovněž 
partnerství v rámci veřejného sektoru
a partnerství veřejného a soukromého 
sektoru podporovaná programem 
Horizont 2020 v souladu s ustanoveními 
obsaženými v programu Horizont 2020. 

Při stanovování priorit lze vzít v úvahu 
rovněž strategické výzkumné programy 
evropských technologických platforem 
nebo vstupy evropských inovačních 
partnerství za předpokladu, že byly 
navrženy při konzultacích se širokou 
škálou odborníků a zúčastněných stran.
Ke stanovování priorit a k provádění 
případně přispějí rovněž partnerství
v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
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Základem procesu stanovování priorit 
budou rovněž pravidelné kontakty
s konečnými uživateli, občany
a organizacemi občanské společnosti, a to 
pomocí náležitých metod, jako jsou 
konsenzuální konference, hodnocení 
technologické účasti nebo přímé zapojení 
do výzkumných a inovačních procesů.

podporovaná programem Horizont 2020
v souladu s ustanoveními obsaženými
v programu Horizont 2020. Základem 
procesu stanovování priorit budou rovněž 
pravidelné kontakty s konečnými uživateli, 
občany a organizacemi občanské 
společnosti, a to pomocí náležitých metod, 
jako jsou konsenzuální konference, 
hodnocení technologické účasti nebo přímé 
zapojení do výzkumných a inovačních 
procesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování priorit lze vzít v úvahu 
rovněž strategické výzkumné programy 
evropských technologických platforem 
nebo vstupy evropských inovačních 
partnerství. Ke stanovování priorit a 
k provádění případně přispějí rovněž 
partnerství v rámci veřejného sektoru
a partnerství veřejného a soukromého 
sektoru podporovaná programem 
Horizont 2020 v souladu s ustanoveními 
obsaženými v programu Horizont 2020. 
Základem procesu stanovování priorit 
budou rovněž pravidelné kontakty
s konečnými uživateli, občany
a organizacemi občanské společnosti, a to 
pomocí náležitých metod, jako jsou 
konsenzuální konference, hodnocení 
technologické účasti nebo přímé zapojení 
do výzkumných a inovačních procesů.

Při stanovování priorit lze vzít v úvahu 
rovněž strategické výzkumné programy 
evropských technologických platforem 
nebo vstupy evropských inovačních 
partnerství. Ke stanovování priorit a 
k provádění případně přispějí rovněž 
partnerství v rámci veřejného sektoru
a partnerství veřejného a soukromého 
sektoru podporovaná programem 
Horizont 2020 v souladu s ustanoveními 
obsaženými v programu Horizont 2020. 
Základem procesu stanovování priorit 
budou rovněž pravidelné kontakty
s konečnými uživateli, občany
a organizacemi občanské společnosti a také
s vnitrostátními a regionálními orgány,
a to pomocí náležitých metod, jako jsou 
konsenzuální konference, hodnocení 
technologické účasti nebo přímé zapojení 
do výzkumných a inovačních procesů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl organizací občanské společnosti
a občanů na vymezení, provádění
a hodnocení výzkumných programů má 
pro řešení společenských výzev zásadní 
význam a v rámci celého programu 
Horizont 2020, včetně návrhů ročních 
pracovních programů, se mu dostane 
náležité podpory. V rámci každé 
společenské výzvy bude zřízena zvláštní 
platforma pro dialog mezi občanskou 
společností, občany a výzkumnými 
pracovníky, aby tak mohli diskutovat
o prioritách výzkumu v konkrétních 
oblastech daných odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jelikož program Horizont 2020 je 
sedmiletým programem, mohou se 
hospodářské, společenské a politické 
souvislosti, v jejichž rámci bude působit, 
během doby jeho trvání podstatně změnit. 
Program Horizont 2020 musí být schopen 
se těmto změnám přizpůsobit. V rámci 
každého specifického cíle bude proto 
existovat možnost zahrnout podporu pro 
činnosti překračující níže uvedené popisy, 
je-li to opodstatněné k zohlednění 
důležitého vývoje, politických potřeb nebo 

Jelikož program Horizont 2020 je 
sedmiletým programem, mohou se 
hospodářské, společenské a politické 
souvislosti, v jejichž rámci bude působit, 
během doby jeho trvání podstatně změnit. 
Program Horizont 2020 musí být schopen 
se těmto změnám přizpůsobit. Musí být 
také schopen přizpůsobit se jakémukoli 
selhání při snaze o rozšíření účasti ze 
strany všech členských států a jejich 
regionů. V rámci každého specifického 
cíle bude proto existovat možnost zahrnout 
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nepředvídaných událostí. podporu pro činnosti překračující níže 
uvedené popisy, je-li to opodstatněné
k zohlednění důležitého vývoje, 
politických potřeb nebo nepředvídaných 
událostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd. 
To bude zahrnovat četné příležitosti pro 
podporu tohoto výzkumu prostřednictvím 
Evropské rady pro výzkum, akcí „Marie 
Curie“ nebo specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd. 
Budou plně začleněny do pracovních 
programů prostřednictvím svého 
zastoupení v programových výborech
a skupinách odborníků odpovědných za 
projekt a hodnocení programu ze všech 
hledisek a prostřednictvím výzev 
zaměřených na společenské vědy. To bude 
zahrnovat četné příležitosti pro podporu 
tohoto výzkumu prostřednictvím Evropské 
rady pro výzkum, akcí „Marie Curie“ nebo 
specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur a jejich 
začlenění do výzev týkajících se 
konkrétních akcí v rámci pilíře 
„Společenské výzvy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd. 
To bude zahrnovat četné příležitosti pro 
podporu tohoto výzkumu prostřednictvím 
Evropské rady pro výzkum, akcí „Marie 
Curie“ nebo specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn, jako 
horizontální osa, výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. To bude 
zahrnovat četné příležitosti a financování 
pro podporu tohoto výzkumu 
prostřednictvím Evropské rady pro 
výzkum, akcí „Marie Curie“ nebo 
specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd. 
To bude zahrnovat četné příležitosti pro 
podporu tohoto výzkumu prostřednictvím 
Evropské rady pro výzkum, akcí „Marie 
Curie“ nebo specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Do každého z obecných cílů programu 
Horizont 2020 bude plně začleněn výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd. 
To bude zahrnovat četné příležitosti pro 
podporu tohoto výzkumu prostřednictvím 
Evropské rady pro výzkum, akcí „Marie 
Curie“ a specifického cíle týkajícího se 
výzkumných infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou, udržitelnou a spravedlivou 
ekonomiku. V rámci každé výzvy bude 
zahájeno výběrové řízení na participativní 
výzkumné projekty umožňující vysokým 
školám, organizacím provádějícím 
výzkum, organizacím občanské 
společnosti (včetně nevládních 
organizací), veřejným orgánům
a podnikům (zejména MSP), ve 
spolupráci se sdílenými cíli a kapacitami, 
provádět činnosti vzájemného učení
a výzkum za účelem dosažení výsledků
v souladu s potřebami různých typů 
partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských, horských, 
ostrovních a odlehlých oblastí , zabývající 
se výzkumem a zachováním evropského 
kulturního dědictví a bohatství,
podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, vytvářející inkluzivní 
digitální ekosystém založený na 
znalostech a informovanosti, náležité 
rozhodování o energetické politice
a zajištění evropské elektrické sítě, která je 
uživatelsky přívětivá, podporu dopravní 
politiky založené na důkazech
a dopravních prognózách, podporu strategií 
pro zmírňování změny klimatu
a přizpůsobení se této změně, iniciativy
v oblasti účinného využívání zdrojů
a opatření usilující o zelenou a udržitelnou 
ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
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a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.
Společenské a humanitní vědy poskytnou 
odborné znalosti potřebné
k systematickému řešení problematiky 
rovnosti pohlaví ve všech výzvách.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
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se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou a také 
spravedlivou ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické a plynové sítě, která je 
uživatelsky přívětivá, podporu dopravní 
politiky založené na důkazech
a dopravních prognózách, podporu strategií 
pro zmírňování změny klimatu
a přizpůsobení se této změně, iniciativy
v oblasti účinného využívání zdrojů
a opatření usilující o zelenou a udržitelnou 
ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální transformace
v evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče.

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální transformace
v evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče. Program Horizont 2020 by měl 
zahrnovat společenské a humanitní vědy 
jako samostatnou výzvu s přinejmenším 
smysluplným rozpočtem, podobně jako
v předchozím rámcovém programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální transformace
v evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče.

Specifický cíl týkající se „rovnoprávných, 
inovativních a bezpečných společností 
podporujících začlenění“ mimoto podpoří 
výzkum v oblasti společenských
a humanitních věd, který se týká záležitostí 
horizontální povahy, jako je zajištění 
inteligentního a udržitelného růstu, sociální 
transformace v evropských společnostech, 
sociální inovace, inovace ve veřejném 
sektoru nebo postavení Evropy jako 
globálního hráče. Opatření usilující
o zelenou a udržitelnou ekonomiku
a opatření usilující o vytvoření 
společnosti, která si je vědoma 
genderových otázek a prosazuje princip 
rovnosti pohlaví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 302
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální transformace
v evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče.

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální transformace
v evropských společnostech, politického 
začlenění a demokratické účasti, úlohy 
hromadných sdělovacích prostředků
a vytváření veřejné sféry, sociální inovace, 
inovace ve veřejném sektoru 
nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální transformace
v evropských společnostech, sociální 
inovace, inovace ve veřejném sektoru 

Specifický cíl týkající se „inovativních
a bezpečných společností podporujících 
začlenění“ mimoto podpoří výzkum
v oblasti společenských a humanitních věd, 
který se týká záležitostí horizontální 
povahy, jako je zajištění inteligentního
a udržitelného růstu, sociální a kulturní
transformace v evropských společnostech, 
sociální inovace, inovace ve veřejném 
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nebo postavení Evropy jako globálního 
hráče.

sektoru nebo postavení Evropy jako 
globálního hráče.

Or. it

Pozměňovací návrh 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 1 – bod 1.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. Malé a střední podniky (MSP) 1.3. Průmysl a malé a střední podniky 
(MSP)

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se svým potenciálem učinit Evropu 
skutečně konkurenceschopnou bude 
program Horizont 2020 podporovat širší 
účast soukromých firem na realizaci 
všech částí programu, zejména části II 
(„Vedoucí postavení v průmyslu“) a části 
III („Společenské výzvy“). Spolupráce 
mezi vědou a průmyslem, jež je hnací 
silou pro inovace, bude posílena, aby 
umožnila v plné míře rozvoj dynamické 
interakce mezi základním výzkumem, 
aplikovaným výzkumem a činnostmi
v oblasti vývoje a demonstrací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 a (novým) 
programu Horizont 2020 zajistí nástroj 
„rychlá cesta k inovacím“ v rámci 
specifického cíle „Vedoucí postavení
v základních a průmyslových 
technologiích“ a části III („Společenské 
výzvy“) přednostní vyřízení projektů, které 
jsou zaměřeny na uvádění inovativních 
nápadů na trh. I když je přístupný pro 
všechny typy účastníků, měl by nástroj 
„rychlá cesta k inovacím“ přilákat velký 
počet účastníků z průmyslu, pro něž je 
otázka času klíčovým faktorem
v okamžiku, kdy se má inovativní 
myšlenka stát základem podnikatelského 
úspěchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude v rámci 
všech specifických cílů podněcovat
a podporovat integrované zapojení malých
a středních podniků.

Program Horizont 2020 bude v rámci 
všech specifických cílů podněcovat
a podporovat integrované zapojení malých
a středních podniků, zejména u projektů
v rozvinutých fázích připravenosti
k obchodnímu využití.

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude v rámci 
všech specifických cílů podněcovat
a podporovat integrované zapojení malých
a středních podniků.

Program Horizont 2020 bude v rámci 
všech specifických cílů podněcovat
a podporovat integrované zapojení 
mikropodniků a malých a středních 
podniků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 309
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Specializovaný nástroj pro malé
a střední podniky se zaměří na vysoce 
inovativní malé a střední podniky, které 
vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, růstu
a internacionalizace, bez ohledu na to, 
zda jde o podniky se špičkovými 
technologiemi zaměřené na výzkum nebo
o podniky, které se výzkumem nezabývají.
Tento integrovaný přístup má podle 
očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne minimálně 15 
% celkových společných rozpočtů na 
specifický cíl „Vedoucí postavení
v základních a průmyslových 
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technologiích“ a na prioritu „Společenské 
výzvy“, vedle účasti malých a středních 
podniků na jiných specializovaných 
projektech, které nejsou určeny výhradně 
pro MSP. 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne přibližně 15
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18
programu Horizont 2020, bude podpora 
přizpůsobená potřebám malých
a středních podniků a zacílená na všechny 
formy inovací v těchto podnicích
k dispozici prostřednictvím souboru 
programů a nástrojů, jak je uvedeno ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“.
Zejména bude v rámci specifického cíle 
„vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a části III
(„Společenské výzvy“) použit 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky a bude na něj vyčleněn rozpočet 
ve výši nejméně 10 % z celkového objemu 
rozpočtu na program Horizont 2020.
Tento integrovaný přístup má podle 
očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne nejméně 20 %
jejich celkových společných rozpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Nejméně 20 % z celkového 
společného rozpočtu na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a na 
prioritu „Společenské výzvy“ se použije
v rámci nástroje pro malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Specializovaný nástroj pro malé
a střední podniky, zaměřený na všechny 
typy MSP s inovačním potenciálem, musí 
být uplatňován konzistentně a formou 
jednotného řízení. Tento integrovaný 
přístup má podle očekávání vést k tomu, že 
do malých a středních podniků poplyne 
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přibližně 15 % jejich celkových společných 
rozpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků a/nebo na malé
a středně velké projekty poplyne přibližně 
15 % jejich celkových společných 
rozpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
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specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup 
povede k tomu, že do malých a středních 
podniků poplyne přibližně 30 % jejich 
celkových společných rozpočtů.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění cíle vedoucího postavení v základních a průmyslových technologiích 
je strategicky důležité podněcovat malé a střední podniky k účasti na rámcovém programu 
mnohem více, než navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh 315
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je také třeba věnovat 
zajištění odpovídající účasti a zastoupení 
MSP v řídících strukturách evropských 
výzkumných prostorů, a zejména
v partnerstvích soukromého a veřejného 
sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům určené na investice 
do výzkumu a inovací; záruky pro finanční 

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům určené na investice 
do výzkumu a inovací; záruky pro finanční 
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zprostředkovatele poskytující úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk
a záruky nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních a regionálních režimů 
dluhového financování. Bude zahrnovat 
specializovaný nástroj pro MSP zaměřený 
na MSP orientované na výzkum a inovace,
a to částkami úvěrů, které doplňují 
financování MSP z nástroje pro úvěrové 
záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

zprostředkovatele poskytující úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk
a záruky nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních a regionálních režimů 
dluhového financování. Bude zahrnovat 
specializovaný nástroj pro MSP zaměřený 
na MSP orientované na výzkum a inovace,
a to částkami úvěrů, které doplňují 
financování MSP z nástroje pro úvěrové 
záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
žádostem MSP a dalších subjektů z méně 
rozvinutých regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům určené na investice 
do výzkumu a inovací; záruky pro finanční 
zprostředkovatele poskytující úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk
a záruky nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních a regionálních režimů 
dluhového financování. Bude zahrnovat 
specializovaný nástroj pro MSP zaměřený 
na MSP orientované na výzkum a inovace,
a to částkami úvěrů, které doplňují 
financování MSP z nástroje pro úvěrové 
záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům určené na investice 
do výzkumu a inovací; záruky pro finanční 
zprostředkovatele poskytující úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk
a záruky nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních, regionálních a místních 
režimů dluhového financování. Bude 
zahrnovat specializovaný nástroj pro MSP 
zaměřený na MSP orientované na výzkum
a inovace, a to částkami úvěrů, které 
doplňují financování MSP z nástroje pro 
úvěrové záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

Or. ro

Pozměňovací návrh 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj poskytne rizikový 
a/nebo mezaninový kapitál jednotlivým 
podnikům v počáteční fázi (specializovaný 
nástroj pro počáteční fázi). Tento nástroj 
spolu s kapitálovým nástrojem pro růst
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP bude 
mít také možnost poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi, včetně 
finančních prostředků fondů.

Kapitálový nástroj poskytne rizikový 
a/nebo mezaninový kapitál jednotlivým 
podnikům v počáteční fázi (specializovaný 
nástroj pro počáteční fázi) a zajistí procesy 
předávání znalostí a technologií ve stadiu 
před zahájením průmyslového využití 
(ověřování koncepce). Tento nástroj spolu
s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP bude mít také možnost 
poskytovat investice pro expanzivní
a růstovou fázi, včetně finančních 
prostředků fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj poskytne rizikový 
a/nebo mezaninový kapitál jednotlivým 
podnikům v počáteční fázi (specializovaný 
nástroj pro počáteční fázi). Tento nástroj 
spolu s kapitálovým nástrojem pro růst
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP bude 
mít také možnost poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi, včetně 
finančních prostředků fondů.

Kapitálový nástroj poskytne rizikový 
a/nebo mezaninový kapitál jednotlivým 
podnikům v počáteční fázi (specializovaný 
nástroj pro počáteční fázi). Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat podnikům
z méně rozvinutých regionů. Tento nástroj 
spolu s kapitálovým nástrojem pro růst
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP bude 
mít také možnost poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi, včetně 
finančních prostředků fondů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj poskytne rizikový 
a/nebo mezaninový kapitál jednotlivým 
podnikům v počáteční fázi (specializovaný 
nástroj pro počáteční fázi). Tento nástroj 
spolu s kapitálovým nástrojem pro růst
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP bude 
mít také možnost poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi, včetně 
finančních prostředků fondů.

Netýká se českého znění.

Or. it (jazyková změna týkající se pouze italského znění)

Odůvodnění

V italském znění byl použit anglický výraz ‘equity’, ale tento výraz má v italštině svůj 
ekvivalent.

Pozměňovací návrh 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto nástroje budou zásadní pro specifický 
cíl „přístup k rizikovému kapitálu“,
v případě potřeby však mohou být využity 
rovněž v rámci všech ostatních 
specifických cílů programu Horizont 2020.

Tyto nástroje budou zásadní pro specifický 
cíl „přístup k rizikovému kapitálu“,
v případě potřeby však mohou být využity 
rovněž v rámci všech ostatních 
specifických cílů programu Horizont 2020.

Bude vyvinuto všemožné úsilí s cílem 
zajistit co nejširší účast společností a/nebo 
organizací ze všech členských států
v programu a výrazně usnadnit přístup
k financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj a specializovaný nástroj 
pro MSP v rámci dluhového nástroje 
budou spolu s kapitálovým a dluhovým 
nástrojem v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
zavedeny jako součást dvou finančních 
nástrojů EU, které poskytují kapitál
a dluhové financování na podporu 
výzkumu a inovací MSP a růstu.

Kapitálový nástroj a specializovaný nástroj 
pro MSP v rámci dluhového nástroje 
budou spolu s kapitálovým a dluhovým 
nástrojem v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
zavedeny jako součást dvou finančních 
nástrojů EU, které poskytují kapitál
a dluhové financování na podporu 
výzkumu a inovací MSP a růstu. Nejméně 
třetina rozpočtu poskytnutého na finanční 
nástroje v rámci programu Horizont 2020 
bude vyčleněna pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj a specializovaný nástroj 
pro MSP v rámci dluhového nástroje 
budou spolu s kapitálovým a dluhovým 
nástrojem v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
zavedeny jako součást dvou finančních 
nástrojů EU, které poskytují kapitál
a dluhové financování na podporu 
výzkumu a inovací MSP a růstu.

Netýká se českého znění.

Or. it (jazyková změna týkající se pouze italského znění)
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Odůvodnění

V italském znění byl použit anglický výraz ‘equity’, ale tento výraz má v italštině svůj 
ekvivalent.

Pozměňovací návrh 324
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů a podnícení sociálního
a hospodářského růstu.
Program Horizont 2020 bude proto v rámci 
všech specifických cílů zahrnovat 
vyhrazenou podporu pro šíření informací 
(včetně prostřednictvím otevřeného 
přístupu k výsledkům výzkumu) a činnosti
v oblasti komunikace a dialogu, přičemž se 
bude velký důraz klást na sdělování 
výsledků konečným uživatelům, občanům, 
organizacím občanské společnosti, 
průmyslu a tvůrcům politik. Za tímto 
účelem může program Horizont 2020 
využívat sítě pro předávání informací
a centralizované elektronické archivy
a elektronické knihovny. Komunikační 
činnosti prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Přístup k vědeckým publikacím 
zpracovaným v plném rozsahu či zčásti za 
finanční prostředky z programu Horizont 
2020 bude povinně volný a otevřený. Bude 
podporován otevřený přístup k vědeckým 
údajům získaným nebo shromážděným
v rámci výzkumu financovaného 
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programem Horizont 2020 a spojeným
s příslušnými publikacemi, a to v zájmu 
posílení vědecké spolupráce a možnosti 
ověření vědeckých metod a výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
S cílem zjednodušit přístup k informacím,
s cílem vytvořit nástroj obsahující veškeré 
informace požadované výzkumnou obcí a 
s ohledem na potřebu transparentnosti by 
měly být přezkum a reforma digitálního 
nástroje Cordis prováděny jednoznačněji



AM\907982CS.doc 95/129 PE492.816v01-00

CS

a pružněji.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Očekává se, že tato komunikace 
zohlední genderové hledisko. Za tímto 
účelem může program Horizont 2020 
využívat sítě pro předávání informací. 
Komunikační činnosti prováděné v rámci 
programu Horizont 2020 budou usilovat 
rovněž o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Bude podporován volný a otevřený přístup
k publikacím a vědeckým údajům 
vytvořeným nebo shromážděným v rámci 
výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020.

Or. en



PE492.816v01-00 96/129 AM\907982CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Přístup k publikacím vydaným na základě 
výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020 bude povinně volný
a otevřený. Bude podporován volný
a otevřený přístup k publikacím
a vědeckým údajům vytvořeným nebo 
shromážděným v rámci výzkumu 
financovaného programem Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Bude podporován trvalý otevřený přístup
k publikacím vydaným na základě 
výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020 a náklady na jejich 
publikaci mohou popřípadě být 
způsobilými náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
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a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Komunikace bude probíhat jménem 
Evropské unie a bude usilovat
o zviditelnění ERV.

Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
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výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Bude se také snažit propagovat
a zdůrazňovat roli badatelek a inovátorek.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu
a inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům
a poznatkům získaným v rámci výzkumu)
a činnosti v oblasti komunikace a dialogu, 
přičemž se bude velký důraz klást na 
sdělování výsledků konečným uživatelům, 
občanům, organizacím občanské 
společnosti, průmyslu a tvůrcům politik. Za 
tímto účelem může program Horizont 2020 
využívat sítě pro předávání informací. 



PE492.816v01-00 100/129 AM\907982CS.doc

CS

prováděné v rámci programu
Horizont 2020 budou usilovat rovněž
o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Komunikační činnosti prováděné v rámci 
programu Horizont 2020 budou usilovat 
rovněž o zvýšení informovanosti veřejnosti
o významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerý výzkum a inovace vychází z toho, 
že vědci, výzkumné instituce, podniky
a občané mají možnost otevřeného 
přístupu k vědeckým informacím a jejich 
sdílení a využívání. V zájmu zvýšení 
oběhu a využívání znalostí byl měl být 
volný a otevřený internetový přístup
k vědeckým publikacím – který se již 
uplatňoval u 7. rámcového programu –
obecnou zásadou u vědeckých publikací, 
které jsou financovány z veřejných 
prostředků prostřednictvím programu 
Horizont 2020. Program Horizont 2020 by 
měl dále zavést praxi otevřeného přístupu
k vědeckým údajům získaným nebo 
shromážděným při výzkumu 
financovaném z veřejných prostředků, 
přičemž cílem by mělo být, aby do roku 
2020 byl otevřený přístup k těmto údajům 
obecným pravidlem.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výsledky týkající se technologií, které 
mohou skýtat řešení zásadních 
společenských problémů, budou 
stanoveny další podmínky jejich využívání
a šíření: jde například o vyvinutí nové 
lékařské technologie (např. nového léčiva, 
diagnostické metody či očkovací látky) 
nebo o technologie pro boj proti změně 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní spolupráce v rámci programu 
Horizont 2020 se bude zaměřovat na 
spolupráci se třemi hlavními skupinami 
zemí:

Mezinárodní spolupráce v rámci programu 
Horizont 2020 se bude zaměřovat na 
spolupráci s průmyslovými a rozvíjejícími 
se ekonomikami, se zeměmi usilujícími
o přistoupení a se sousedními zeměmi a 
s rozvojovými zeměmi.

Or. fr

Odůvodnění

Seznam skupin zemí, na které se program zaměří, je stejný jako u 7. rámcového programu (7. 
RP), změnilo se pouze jejich pořadí. Rozvíjející se ekonomiky, které byly na seznamu na 
druhém místě, jsou nyní první. Vzhledem k tomu, že o dva odstavce dále se neohlašuje žádný 
strategický přístup (a že se zveřejněním sdělení Komise o spolupráci se počítá nejdříve na 
podzim), by bylo unáhlené řadit tyto skupiny zemí podle priority.



PE492.816v01-00 102/129 AM\907982CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní spolupráce v rámci programu 
Horizont 2020 se bude zaměřovat na 
spolupráci se třemi hlavními skupinami 
zemí:

Mezinárodní spolupráce v rámci programu 
Horizont 2020 se bude zaměřovat na 
spolupráci se třemi hlavními skupinami 
zemí: s průmyslovými a rozvíjejícími se 
ekonomikami, se zeměmi usilujícími
o přistoupení a se sousedními zeměmi a 
s rozvojovými zeměmi.

Or. fr

Odůvodnění

Seznam skupin zemí, na které se program zaměří, je stejný jako u 7. RP, změnilo se pouze 
jejich pořadí. Rozvíjející se ekonomiky, které byly na seznamu na druhém místě, jsou nyní 
první. Vzhledem k tomu, že o dva odstavce dále se neohlašuje žádný strategický přístup (a že 
se zveřejněním sdělení Komise o spolupráci se počítá nejdříve na podzim), by bylo unáhlené 
řadit tyto skupiny zemí podle priority.

Pozměňovací návrh 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) průmyslové a rozvíjející se ekonomiky, vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 337
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – odst. 2 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) průmyslové a rozvíjející se ekonomiky, vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Přesunuto přímo do textu odstavce. Vzhledem k tomu, že o dva odstavce dále se neohlašuje 
žádný strategický přístup (a že se zveřejněním sdělení Komise o spolupráci se počítá nejdříve 
na podzim), by bylo unáhlené řadit tyto skupiny zemí podle priority.

Pozměňovací návrh 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) země usilující o přistoupení a sousední 
země a

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) země usilující o přistoupení a sousední 
země a

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Přesunuto přímo do textu odstavce. Vzhledem k tomu, že o dva odstavce dále se neohlašuje 
žádný strategický přístup (a že se zveřejněním sdělení Komise o spolupráci se počítá nejdříve 
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na podzim), by bylo unáhlené řadit tyto skupiny zemí podle priority.

Pozměňovací návrh 340
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) rozvojové země. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Přesunuto přímo do textu odstavce. Vzhledem k tomu, že o dva odstavce dále se neohlašuje 
žádný strategický přístup (a že se zveřejněním sdělení Komise o spolupráci se počítá nejdříve 
na podzim), by bylo unáhlené řadit tyto skupiny zemí podle priority.

Pozměňovací návrh 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) rozvojové země. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude případně
podporovat spolupráci na regionální nebo 

Program Horizont 2020 bude podporovat 
spolupráci na regionální nebo 
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mnohostranné úrovni. Mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je 
hlavním aspektem globálních závazků 
Unie a musí hrát důležitou úlohu
v partnerství Unie s rozvojovými zeměmi, 
jako je pokrok směrem k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí.

mnohostranné úrovni. Mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je 
hlavním aspektem globálních závazků 
Unie a musí hrát důležitou úlohu
v partnerství Unie s rozvojovými zeměmi, 
jako je pokrok směrem k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí. V souladu
s rozvojovou politikou EU by měly být 
cílené programy prováděny ve spojení
s těmito zeměmi v oblastech, které 
vytvářejí základy pro růst a pomáhají 
zajistit, aby byl inkluzivní, zejména 
sociální ochrana, zdravotnictví
a vzdělávání, a také ochrana životního 
prostředí a opatření k předcházení změně 
klimatu a přizpůsobení se jí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude případně
podporovat spolupráci na regionální nebo 
mnohostranné úrovni. Mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je 
hlavním aspektem globálních závazků 
Unie a musí hrát důležitou úlohu
v partnerství Unie s rozvojovými zeměmi, 
jako je pokrok směrem k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí.

Program Horizont 2020 bude podporovat 
spolupráci na regionální nebo 
mnohostranné úrovni. Mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je 
hlavním aspektem globálních závazků 
Unie a musí hrát důležitou úlohu
v partnerství Unie s rozvojovými zeměmi, 
jako je pokrok směrem k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí. V souladu
s rozvojovou politikou EU by měly být 
cílené programy prováděny ve spojení
s těmito zeměmi v oblastech, které 
vytvářejí základy pro růst a pomáhají 
zajistit, aby byl inkluzivní, zejména 
sociální ochrana, zdravotnictví
a vzdělávání, a také ochrana životního 
prostředí a opatření k předcházení změně 
klimatu a přizpůsobení se jí.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 344
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude případně 
podporovat spolupráci na regionální nebo 
mnohostranné úrovni. Mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je 
hlavním aspektem globálních závazků 
Unie a musí hrát důležitou úlohu
v partnerství Unie s rozvojovými zeměmi, 
jako je pokrok směrem k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí.

Program Horizont 2020 bude podporovat 
spolupráci na regionální nebo 
mnohostranné úrovni. Mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je 
hlavním aspektem globálních závazků 
Unie a musí hrát důležitou úlohu
v partnerství Unie s rozvojovými zeměmi, 
jako je pokrok směrem k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí. V souladu
s rozvojovou politikou EU by měly být 
cílené programy prováděny ve spojení
s těmito zeměmi v oblastech, které 
vytvářejí základy pro růst a pomáhají 
zajistit, aby byl inkluzivní, zejména 
sociální ochrana, zdravotnictví
a vzdělávání, a také ochrana životního 
prostředí a opatření k předcházení změně 
klimatu a přizpůsobení se jí.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba mít na paměti, že činnost týkající se rozvojových zemí by měla zapadat do širších 
souvislostí cílů rozvojové politiky EU, jak jsou vytyčeny ve sdělení „Zvýšení dopadu rozvojové 
politiky EU: agenda pro změnu“ (COM(2011)637).

Pozměňovací návrh 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 programu Horizont 2020 stanoví 
obecné zásady účasti organizací ze třetích 
zemí a mezinárodních organizací. Jelikož 
výzkum a inovace mají obvykle do značné 
míry prospěch z otevřenosti vůči třetím 
zemím, bude program Horizont 2020 
pokračovat v zásadě celkové otevřenosti
a současně podporovat přístup
k programům třetích zemí na základě 
vzájemnosti. U řady oblastí však může být
s ohledem na ochranu evropských zájmů 
vhodný obezřetnější přístup.

Článek 21 programu Horizont 2020 stanoví 
obecné zásady účasti organizací ze třetích 
zemí a mezinárodních organizací. Jelikož 
výzkum a inovace mají obvykle do značné 
míry prospěch z otevřenosti vůči třetím 
zemím, bude program Horizont 2020 
pokračovat v zásadě celkové otevřenosti
a současně podporovat přístup
k programům třetích zemí na základě 
vzájemnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mimoto bude prováděna řada cílených 
akcí s využitím strategického přístupu
k mezinárodní spolupráci na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů
a na podporu koordinace a synergií
s činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Budou prováděny cílené akce s využitím 
strategického přístupu na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů. 
Bude snaha o koordinaci a synergie
s činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 347
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mimoto bude prováděna řada cílených 
akcí s využitím strategického přístupu
k mezinárodní spolupráci na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů
a na podporu koordinace a synergií
s činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Budou prováděny cílené akce s využitím 
strategického přístupu na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů. 
Bude snaha o koordinaci a synergie
s činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. fr

Odůvodnění

Snahy koordinovat politiky jednotlivých členských států je samozřejmě nutno podporovat, ale 
vzhledem k praktickým potížím a nečinnosti, jichž jsme byli svědky u 7. RP, je nelze považovat 
za všelék. Unie musí být také schopna přicházet s efektivními iniciativami sama od sebe
a nespokojovat se jen s tím, že bude nesčetněkrát vyzývat členské státy ke společnému 
postupu. Obě tyto možnosti musí zůstat otevřené, to však současné znění v žádném případě 
nezajišťuje.

Pozměňovací návrh 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mimoto bude prováděna řada cílených 
akcí s využitím strategického přístupu
k mezinárodní spolupráci na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů
a na podporu koordinace a synergií
s činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 

Budou prováděny cílené akce s využitím 
strategického přístupu na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů. 
Bude snaha o koordinaci a synergie
s činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.
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organizacemi.

Or. fr

Odůvodnění

Snahy koordinovat politiky jednotlivých členských států je samozřejmě nutno podporovat, ale 
vzhledem k praktickým potížím a nečinnosti, jichž jsme byli svědky u 7. RP, je nelze považovat 
za všelék. Unie musí být také schopna přicházet s efektivními iniciativami sama od sebe
a nespokojovat se jen s tím, že bude nesčetněkrát vyzývat členské státy ke společnému 
postupu. Obě tyto možnosti musí zůstat otevřené, to však současné znění v žádném případě 
nezajišťuje.

Pozměňovací návrh 349
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zachování Partnerství mezi evropskými
a rozvojovými zeměmi pro klinické 
zkoušky (EDCTP2) v oblasti klinických 
zkoušek týkajících se lékařských zásahů 
proti HIV, malárii a tuberkulóze;

a) zachování a posílení Partnerství mezi 
evropskými a rozvojovými zeměmi pro 
klinické zkoušky (EDCTP2) v oblasti 
klinických zkoušek týkajících se 
lékařských zásahů proti HIV, malárii
a tuberkulóze;

Or. fr

Odůvodnění

Po určitých počátečních obtížích se EDCTP2, jak se zdá, plně rozběhlo a ukázalo se jako 
dostatečně efektivní při získávání značně vysokého vnějšího financování. Pokud mu bude 
poskytnuto více zdrojů, mohlo by být prospěšné rozšířit jeho záběr i na infekční choroby, které 
jsou zatím opomíjeny.

Pozměňovací návrh 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zachování Partnerství mezi evropskými
a rozvojovými zeměmi pro klinické 
zkoušky (EDCTP2) v oblasti klinických 
zkoušek týkajících se lékařských zásahů 
proti HIV, malárii a tuberkulóze;

a) zachování a posílení Partnerství mezi 
evropskými a rozvojovými zeměmi pro 
klinické zkoušky (EDCTP2) v oblasti 
klinických zkoušek týkajících se 
lékařských zásahů proti HIV, malárii
a tuberkulóze;

Or. fr

Odůvodnění

Po určitých počátečních obtížích se EDCTP2, jak se zdá, plně rozběhlo a ukázalo se jako 
dostatečně efektivní při získávání značně vysokého vnějšího financování. Pokud mu bude 
poskytnuto více zdrojů, mohlo by být prospěšné rozšířit jeho záběr i na infekční choroby, které 
jsou zatím opomíjeny.

Pozměňovací návrh 351
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zachování Partnerství mezi evropskými
a rozvojovými zeměmi pro klinické 
zkoušky (EDCTP2) v oblasti klinických 
zkoušek týkajících se lékařských zásahů 
proti HIV, malárii a tuberkulóze;

a) zachování a posílení Partnerství mezi 
evropskými a rozvojovými zeměmi pro 
klinické zkoušky (EDCTP2) v oblasti 
klinických zkoušek týkajících se 
lékařských zásahů proti HIV, malárii
a tuberkulóze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 352
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) výzkum v oblasti radioastronomie
v partnerské spolupráci mezi Evropou
a Afrikou, jak požadovalo písemné 
prohlášení Evropského parlamentu 
45/2011 a summit Africké unie v roce 
2011, který by zajistil pákový efekt 
vlastních investic afrických zemí a jejich 
zeměpisných výhod v rámci vzájemně 
prospěšného partnerství s Evropou.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) tento strategický přístup by měl vést
k tomu, že na projekty mezinárodní 
spolupráce budou přidělena 4 % 
finančních zdrojů programu Horizont 
2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento strategický přístup by měl vést
k tomu, že na projekty mezinárodní 
spolupráce budou přidělena 4 % 
finančních zdrojů programu Horizont 
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2020.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení procentního podílu zdrojů přidělených na mezinárodní spolupráci je v souladu
s články 180 a 182 SFEU. Je ještě příliš brzy na to, aby bylo známo, jaký procentní podíl 
zdrojů 7. RP bude na tuto spolupráci přidělen, protože rozpočet programu na horizontální 
činnosti ještě nebyl stanoven, zřejmě se však bude pohybovat kolem 2–2,5 %. Procentní podíl 
uvedený v tomto pozměňovacím návrhu (4 %) odpovídá průměru za období 1990–2006.

Pozměňovací návrh 355
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány průřezové akce mezi 
částí I „Vynikající věda“ a společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi za účelem společného 
rozvoje nových poznatků, budoucích
a vznikajících technologií, výzkumných 
infrastruktur a klíčových dovedností. Bude 
se usilovat rovněž o větší využívání 
výzkumných infrastruktur ve společnosti, 
například ve veřejných službách, při 
podpoře vědy, v oblasti civilní bezpečnosti
a v kultuře. Stanovování priorit při 
provádění přímých akcí Společného 
výzkumného střediska a činností 
Evropského inovačního a technologického 
institutu (EIT) bude náležitě koordinováno
s ostatními částmi programu 
Horizont 2020.

Budou podporovány průřezové akce mezi 
částí I „Vynikající věda“ a společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi za účelem společného 
rozvoje nových poznatků, budoucích
a vznikajících technologií, výzkumných 
infrastruktur a klíčových dovedností. Bude 
se usilovat rovněž o větší využívání 
výzkumných infrastruktur ve společnosti, 
například ve veřejných službách, při 
podpoře vědy, v oblasti civilní bezpečnosti
a v kultuře. Z tohoto pohledu lze za klíčový 
prvek infrastruktur v oblasti výzkumu 
označit akademické a vědecké publikace. 
Zásadním předpokladem proto je, aby byly 
výsledky výzkumu, získané a ověřené díky 
práci vědců financovaných z prostředků 
Unie, zpřístupněny celé vědecké obci.
Stanovování priorit při provádění přímých 
akcí Společného výzkumného střediska
a činností Evropského inovačního
a technologického institutu (EIT) bude 
náležitě koordinováno s ostatními částmi 
programu Horizont 2020.
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Pozměňovací návrh 356
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V mnoha případech bude mimoto účinné 
přispění k cílům strategie Evropa 2020
a Unie inovací vyžadovat vypracování 
řešení, která jsou svou povahou 
interdisciplinární, a proto se týkají několika 
specifických cílů programu Horizont 2020. 
Zvláštní pozornost bude věnována 
odpovědnému výzkumu a inovacím. 
Otázce rovnosti žen a mužů bude 
věnována pozornost jako průřezové 
záležitosti s cílem odstranit nerovnováhy 
mezi ženami a muži a začlenit aspekt 
rovnosti žen a mužů do programování
a obsahu výzkumu a inovací. Program 
Horizont 2020 obsahuje zvláštní 
ustanovení, která mají podněcovat takovéto 
průřezové akce, včetně účinného spojování 
rozpočtů. To například zahrnuje rovněž 
možnost, aby společenské výzvy a základní
a průmyslové technologie využívaly 
ustanovení týkající se finančních nástrojů
a specializovaného nástroje pro malé
a střední podniky.

V mnoha případech bude mimoto účinné 
přispění k cílům strategie Evropa 2020
a Unie inovací vyžadovat vypracování 
řešení, která jsou svou povahou 
interdisciplinární, a proto se týkají několika 
specifických cílů programu Horizont 2020. 
Zvláštní pozornost bude věnována 
odpovědnému výzkumu a inovacím. 
Otázce rovných příležitostí pro ženy
a muže bude věnována pozornost jako 
průřezové záležitosti s cílem odstranit 
nerovnováhy mezi ženami a muži. 
Program Horizont 2020 musí při podpoře 
rovných příležitostí pro ženy a muže
v rámci obsahu výzkumu a inovací 
respektovat vědeckou excelenci
a odbornou kvalifikaci badatelů 
provádějících výzkum. Program 
Horizont 2020 obsahuje zvláštní 
ustanovení, která mají podněcovat takovéto 
průřezové akce, včetně účinného spojování 
rozpočtů. To například zahrnuje rovněž 
možnost, aby společenské výzvy a základní
a průmyslové technologie využívaly 
ustanovení týkající se finančních nástrojů
a specializovaného nástroje pro malé
a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias



PE492.816v01-00 114/129 AM\907982CS.doc

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako ocenění nejlepších příjemců grantů
z programu Horizont 2020 a projektů
v rámci tohoto programu, které mají 
nejlepší výsledky, budou v každé
z tematických oblastí ve všech pilířích 
udělovány symbolické ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, počítačová 
bezpečnost, inteligentní sítě, inteligentní 
dopravní systémy, začleňování otázky 
změny klimatu nebo rovnosti žen a mužů 
do ostatních oblastí, nanomedicína, 
pokročilé materiály pro lehká vozidla nebo 
rozvoj biotechnologických průmyslových 
procesů a produktů. Budou proto 
podporovány významné synergie mezi 
společenskými výzvami a rozvojem obecně 
použitelných základních a průmyslových 
technologií. To bude výslovně zohledněno 
při vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
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rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, 
rostlinářské genetické technologie,
pokročilé materiály pro lehká vozidla nebo 
rozvoj biotechnologických průmyslových 
procesů a produktů. Budou proto 
podporovány významné synergie mezi 
společenskými výzvami a rozvojem obecně 
použitelných základních a průmyslových 
technologií. To bude výslovně zohledněno 
při vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, metody 
testování, které jsou předvídatelnější a 
z hlediska člověka významnější, 
posuzování rizik, výzkum v oblasti 
medicíny, pokročilé materiály pro lehká 
vozidla nebo rozvoj biotechnologických 
průmyslových procesů a produktů. Budou 
proto podporovány významné synergie 
mezi společenskými výzvami a rozvojem 
obecně použitelných základních
a průmyslových technologií. To bude 
výslovně zohledněno při vypracovávání 
víceletých strategií a stanovování priorit 
pro každý z těchto specifických cílů. Bude 
to vyžadovat, aby se do provádění plně 
zapojily zúčastněné strany, které zastupují 
různá hlediska, a v mnoha případech to 
bude vyžadovat rovněž opatření, která 
spojují financování určené na dotyčné 
základní a průmyslové technologie
a společenské výzvy.

Or. fr

Odůvodnění

Zajistit, aby lidé vedli zdravý a aktivní život, je jednou ze zásadních společenských výzev.
K tomu, abychom se s ní vyrovnali, je naléhavě zapotřebí efektivnějších, předvídatelnějších
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a relevantnějších metod výzkumu.

Pozměňovací návrh 361
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu a spravedlivé ekonomiky.
K příkladům, kdy lze rozvíjet takovéto 
interakce, patří: oblast elektronického 
zdravotnictví, inteligentní sítě, inteligentní 
dopravní systémy, začleňování otázky 
změny klimatu do ostatních oblastí, 
nanomedicína, pokročilé materiály pro 
lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií
a sociálních inovací. To bude výslovně 
zohledněno při vypracovávání víceletých 
strategií a stanovování priorit pro každý
z těchto specifických cílů. Bude to 
vyžadovat, aby se do provádění plně 
zapojily zúčastněné strany, které zastupují 
různá hlediska, včetně organizací 
občanské společnosti, a v mnoha 
případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.
Úspěšnost provedení potřebných změn 
skutečně záleží na tom, jak se podaří 
zapojit veřejnost do problematiky vědy
a inovací a jejich přínosů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy (včetně 
námořní dopravy), začleňování otázky 
změny klimatu do ostatních oblastí, 
nanomedicína, pokročilé materiály pro 
lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy. Klíčovou 
roli musí za tímto účelem sehrát platformy 
pro inteligentní specializaci, zejména 
pokud jde o tvorbu a vytváření sítí, 
výměnu informací, programy partnerství
a podporu výzkumných a inovačních 
politik, přičemž musí být zohledněny 
specifické podmínky nejvzdálenějších 
regionů.

Or. pt

Odůvodnění

Platformy pro inteligentní specializaci hrají stěžejní roli v tom, že usnadňují výměny 
informací a zapojují zúčastněné strany zastupující různé pohledy při provádění činností ke 
splnění stanovených cílů; musí být zohledněny specifické podmínky nejvzdálenějších regionů, 
jak se uvádí v obecném sdělení o programu Horizont 2020 (COM(2011)808).
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Pozměňovací návrh 364
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a 
v mnoha případech to bude vyžadovat 
rovněž opatření, která spojují financování 
určené na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné
k dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií
a stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do stanovování témat výzkumu a s nimi 
souvisejících prováděcích činností plně 
zapojily zúčastněné strany, které zastupují 
různá hlediska, včetně organizací 
občanské společnosti, a v mnoha 
případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 365
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst. To zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření regionálních 
center excelence může pomoci zmenšit 
inovační propast v Evropě nebo podpora 
pro rozsáhlé demonstrační a pilotní 
projekty může pomoci dosáhnout cíle 
spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu.

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst. To zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření regionálních 
center excelence může pomoci zmenšit 
inovační propast v Evropě nebo podpora 
pro rozsáhlé demonstrační a pilotní 
projekty může pomoci dosáhnout cíle 
spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu. Tato 
součinnost by měla umožnit méně 
rozvinutým regionům mít stejný přístup
k programům Horizont 2020, aniž by to 
ubíralo na důležitosti základnímu cíli 
politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
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programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst. To zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření regionálních 
center excelence může pomoci zmenšit 
inovační propast v Evropě nebo podpora 
pro rozsáhlé demonstrační a pilotní 
projekty může pomoci dosáhnout cíle 
spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu.

programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst, program LIFE
a rezerva pro nové účastníky (NER300).
To zahrnuje vhodné spojení s fondy 
politiky soudržnosti, kdy podpora na 
budování kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření regionálních 
center excelence může pomoci zmenšit 
inovační propast v Evropě nebo podpora 
pro rozsáhlé demonstrační a pilotní 
projekty může pomoci dosáhnout cíle 
spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem využít synergie mezi politikami by 
se měly součástí programu Horizont 2020
i politiky soudržnosti stát nástroje 
působící jako cesta k excelenci. Měla by 
být zavedena opatření ke zjišťování 
potenciálu nejslibnějších center (tzv. 
center excelence), kterým by byla 
udělována pečeť excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedená koordinace zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“ a vytvoření 
regionálních center excelence může 
pomoci zlepšit inovace v celé Evropě. 
Strukturální fondy by měly být v plném 
rozsahu využívány k podpoře budování 
kapacit v regionech prostřednictvím 
účelových činností zaměřených na to, aby 
mohla centra excelence rozvíjet 
modernizaci univerzit, nákup vědeckého 
vybavení, místní přenos technologií, 
podporu začínajících a osamostatněných 
podniků, místní interakci mezi průmyslem
a akademickou obcí, aby mohly vznikat 
klastry v prioritních oblastech programu 
Horizont 2020 a jako zdroj malých grantů 
na přípravu návrhů, které budou 
předloženy v rámci programu Horizont 
2020. To umožní rozvíjet cestu
k excelenci, která povede tyto regiony
k plnému zapojení do programu Horizont 
2020 na základě kvality a excelence.

Or. en

Odůvodnění

Na základě zprávy Carvalhové, pozměňovací návrh 38.

Pozměňovací návrh 369
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dosažení udržitelného růstu v Evropě je 
nutno optimalizovat příspěvek veřejných
a soukromých subjektů. To je nezbytné pro 
upevnění Evropského výzkumného 
prostoru a dosažení Unie inovací, 
provedení Digitální agendy a ostatních 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. 
Odpovědný výzkum a inovace mimoto 
vyžadují, aby ze vzájemných vztahů mezi 
partnery s různými perspektivami, avšak 
společnými zájmy, byla odvozena nejlepší 
řešení.

K dosažení udržitelného růstu v Evropě je 
nutno optimalizovat příspěvek veřejných
a soukromých subjektů. Zejména je
v zájmu splnění cíle 3% investic do 
výzkumu a vývoje třeba, aby se výrazně 
zvýšily soukromé investice do výzkumu
a inovací. To je nezbytné pro upevnění 
Evropského výzkumného prostoru
a dosažení Unie inovací, provedení 
Digitální agendy a ostatních stěžejních 
iniciativ strategie Evropa 2020. Za tímto 
účelem by fondy Unie měly v co největší 
míře působit pákovým efektem ke 
stimulaci dalších investic ze soukromých
i veřejných prostředků. Odpovědný 
výzkum a inovace mimoto vyžadují, aby ze 
vzájemných vztahů mezi partnery
s různými perspektivami, avšak 
společnými zájmy, byla odvozena nejlepší 
řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 stanoví oblast 
působnosti a jednoznačný soubor kritérií 
pro zakládání partnerství v rámci veřejného 
sektoru a partnerství veřejného
a soukromého sektoru. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru mohou 
být založena na smluvním ujednání mezi 
veřejnými a soukromými subjekty a 
v omezených případech mohou 
představovat institucionalizovaná 
partnerství veřejného a soukromého 

Program Horizont 2020 stanoví oblast 
působnosti a jednoznačný soubor kritérií 
pro zakládání partnerství v rámci veřejného 
sektoru a partnerství veřejného
a soukromého sektoru. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru mohou 
být založena na smluvním ujednání mezi 
veřejnými a soukromými subjekty, přičemž 
veřejné fondy mohou stimulovat skutečné 
soukromé investice tak, aby bylo dosaženo 
cenných výsledků jako pro soukromý 
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sektoru (jako jsou společné technologické 
iniciativy a jiné společné podniky).

sektor, tak pro společnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stávající partnerství v rámci veřejného 
sektoru a partnerství veřejného
a soukromého sektoru mohou obdržet 
podporu z programu Horizont 2020, pokud 
se zabývají cíli tohoto programu a splňují 
kritéria stanovená v programu 
Horizont 2020 a pokud prokázala dosažení 
významného pokroku na základě sedmého 
rámcového programu pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(7. RP).

Stávající partnerství v rámci veřejného 
sektoru a partnerství veřejného
a soukromého sektoru mohou obdržet 
podporu z programu Horizont 2020, pokud 
se zabývají cíli tohoto programu a splňují 
kritéria stanovená v programu 
Horizont 2020 a pokud prokázala dosažení 
významného pokroku na základě sedmého 
rámcového programu pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(7. RP). Vědecká centra a muzea, která 
uplatňují partnerství veřejného
a soukromého sektoru s vědeckými 
institucemi, společnostmi, sdruženími
a občany, mohou také dostávat podporu
z programu Horizont 2020, zabývají se 
totiž klíčovými společenskými výzvami ve 
vazbě na strategii Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné podniky založené v 7. RP podle Společné podniky založené v 7. RP podle 
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článku 187 Smlouvy, jimž lze za výše 
uvedených podmínek poskytovat podporu
i nadále, zahrnují: iniciativu pro inovativní 
léčiva (IMI), Clean Sky, výzkum ATM 
jednotného evropského nebe (SESAR), 
palivové články a vodík (FCH) a vestavěné 
počítačové systémy (ARTEMIS)
a nanoelektroniku (ENIAC). Poslední dva 
společné podniky je možno sloučit do 
jedné iniciativy.

článku 187 Smlouvy, jimž lze za výše 
uvedených podmínek poskytovat podporu
i nadále, zahrnují: iniciativu pro inovativní 
léčiva (IMI), Clean Sky, výzkum ATM 
jednotného evropského nebe (SESAR), 
palivové články a vodík (FCH) a vestavěné 
počítačové systémy (ARTEMIS)
a nanoelektroniku (ENIAC). Poslední dva 
společné podniky je možno sloučit do 
jedné iniciativy. Podpora bude podmíněna 
analýzou nákladů a přínosů a důkladným 
posouzením jejich řízení a způsobu 
fungování se zřetelem ke kritériím 
otevřenosti, transparentnosti, účinnosti
a účelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství
v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační
a komunikační technologie v oblasti 
fotoniky a robotiky, udržitelná 
zpracovatelská odvětví, biotechnologická 
výrobní odvětví a bezpečnostní 
technologie pro ostrahu námořních 
hranic.

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství
v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria, pokud obsah
a rozsah sledovaných cílů jejich vytvoření 
opodstatňuje a pokud lze prokázat, že 
žádná jiná forma partnerství nebo nástroj 
financování nemůže splnit požadovaný cíl 
ani vytvořit potřebný pákový efekt
a dosáhnout zapojení hráčů. To může 
zahrnovat partnerství pro informační
a komunikační technologie v oblasti 
fotoniky a robotiky, udržitelná 
zpracovatelská odvětví nebo
biotechnologická výrobní odvětví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství
v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační
a komunikační technologie v oblasti 
fotoniky a robotiky, udržitelná 
zpracovatelská odvětví, biotechnologická 
výrobní odvětví a bezpečnostní technologie 
pro ostrahu námořních hranic.

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství
v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační
a komunikační technologie v oblasti 
fotoniky a robotiky, udržitelná 
zpracovatelská odvětví, biotechnologická 
výrobní odvětví, telemedicínu a zařízení 
pro domácí léčbu a bezpečnostní 
technologie pro ostrahu námořních hranic.

Or. sl

Pozměňovací návrh 375
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provede komplexní hodnocení
a posouzení dopadu pilotních partnerství 
vytvořených v rámci 7. RP (společné 
technologické platformy, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
plánu evropské hospodářské obnovy
a znalostních a inovačních společenství 
vytvořených Evropským technologickým 
institutem) předtím, než přistoupí ke 
konsolidaci podpory pro stávající 
partnerství nebo k podpoře vytváření 
dalších partnerství. Na základě tohoto 



PE492.816v01-00 128/129 AM\907982CS.doc

CS

hodnocení a posouzení Komise v průběhu 
provádění programu Horizont 2020 
předloží návrhy, jak zlepšit řízení
a fungování partnerství veřejného
a soukromého sektoru, s cílem zajistit 
jejich účinnější a účelnější dopad, 
otevřené a transparentní fungování
a zabránění střetům zájmů. Posouzení
a přezkum se bude zejména zabývat 
dopadem na MSP a menší výzkumné 
organizace s cílem zajistit jejich lepší 
zapojení jak při stanovování náplně 
výzkumu, tak při samotné účasti.  

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všem výše uvedeným partnerstvím se 
velmi doporučuje spolupracovat
a využívat synergií s Evropským 
technologickým a inovačním institutem
a jeho znalostními a inovačními 
společenstvími. Spolupráce by měla 
probíhat zejména v oblasti vzdělávání, aby 
se rozšířila talentová základna v Evropě
a bylo zaručeno, že v budoucnu budeme 
mít špičkové vědce a pracovníky se 
znalostmi a dovednostmi na vysoké 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by měla zajišťovat jediný zdroj 
financování, s výjimkou případů, kdy 
vznikne jednoznačná dohoda mezi Komisí
a členskými státy s cílem poskytnout 
dostatečný rozpočet pro společné 
financování konkrétní iniciativy.

Or. en

Odůvodnění

Pro institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou příznačné vysoké 
administrativní náklady a vyžadují dlouhou dobu na přípravu. Nová partnerství veřejného
a soukromého sektoru, která splňují stanovená kritéria, by měla být založena na modelu 
financování z jediného zdroje. Jediný zdroj financování v programu Horizont 2020 je 
preferovaným řešením z toho pohledu, že se zjednoduší provádění projektů a budou zajištěny 
rovné příležitosti k účasti v jednotlivých účastnících se zemích.


