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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie v programu 
výzkumu a vývoje společně prováděném několika členskými státy a zaměřeném na 
podporu výzkumu prováděného malými a středními podniky
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0493),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 185 a čl. 188 druhý pododstavec Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0220/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...1,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. …/2013 ze dne … 2013 (dále jen
„rámcový program Horizont 2020“)20

usiluje o dosažení většího vlivu na výzkum 
a inovace formou příspěvku k posílení

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. …/2013 ze dne … 2013 (dále jen
„rámcový program Horizont 2020“)20

usiluje o dosažení většího vlivu na výzkum 
a inovace prostřednictvím rozvoje užších 

                                               
1 Úř. věst. C ...
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partnerství v rámci veřejného sektoru, 
včetně formy účasti Unie v programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy.

synergií, posílení koordinace a vyvarování 
se zbytečných zdvojení s mezinárodními, 
celostátními a regionálními výzkumnými 
programy. Partnerství v rámci veřejného 
sektoru, včetně formy účasti Unie 
v programech prováděných několika 
členskými státy v souladu s článkem 185 
Smlouvy, by mělo dosáhnout těchto cílů, 
splnit podmínky stanovené v nařízení, 
zejména v článku 26, a být plně v souladu 
s obecnými zásadami Horizontu 2020.

__________________ __________________
20 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

20 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Program Eurostars-2 (dále jen
„Eurostars-2“), který je v souladu se 
strategií Evropa 2020, související stěžejní 
iniciativou „Unie inovací“25 a sdělením
„Posílené partnerství Evropského 
výzkumného prostoru pro excelenci 
a růst“26, bude usilovat o podporu MSP 
provádějících výzkum formou 
spolufinancování jejich tržně 
orientovaných výzkumných projektů 
v kterékoliv oblasti. Program jako takový 
spolu s aktivitami v rámci cíle „vedení 
a základní technologie“ stanoveného 
v rámcovém programu Horizont 2020 bude 
přispívat k cílům části „vedoucí postavení 
v průmyslu“ tohoto programu tak, aby 
urychlil vývoj technologií a inovací, které 
se stanou základem podnikání zítřka 
a pomohou evropským inovativním MSP 
rozvinout se v přední světové společnosti.
V rámci zlepšení v porovnání s minulým 

(7) Program Eurostars-2 (dále jen
„Eurostars-2“), který je v souladu se 
strategií Evropa 2020, související stěžejní 
iniciativou „Unie inovací“25 a sdělením
„Posílené partnerství Evropského 
výzkumného prostoru pro excelenci 
a růst“26, bude usilovat o podporu MSP 
provádějících výzkum a vývoj formou 
spolufinancování jejich tržně 
orientovaných výzkumných projektů 
v kterékoliv oblasti. Program jako takový 
spolu s aktivitami v rámci cíle „vedení 
a základní technologie“ stanoveného 
v rámcovém programu Horizont 2020 bude 
přispívat k cílům části „vedoucí postavení 
v průmyslu“ tohoto programu tak, aby 
urychlil vývoj technologií a inovací, které 
se stanou základem podnikání zítřka 
a pomohou evropským inovativním MSP 
rozvinout se v přední světové společnosti.
V rámci zlepšení v porovnání s minulým 
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programem Eurostars by se program 
Eurostars-2 měl soustředit na zkrácení 
doby nezbytné k poskytnutí grantu, silnější 
integraci a štíhlou, transparentní 
a výkonnější správu, čímž přinese konečný 
užitek právě MSP provádějícím výzkum.

programem Eurostars by se program 
Eurostars-2 měl soustředit na zkrácení 
doby nezbytné k poskytnutí grantu, silnější 
integraci a štíhlou, transparentní 
a výkonnější správu, čímž přinese konečný 
užitek právě MSP provádějícím výzkum
a vývoj.

__________________ __________________
25 KOM(2010) 546 v konečném znění ze 
dne 6. října 2012.

25 COM(2010)0546 ze dne 6. října 2012.

26 COM(2012) 392 final ze dne 
17. července 2012.

26 COM(2012)0392 ze dne 17. července 
2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 22. června 2012 podpořila 
ministerská konference iniciativy Eureka 
v Budapešti strategickou vizi programu 
Eurostars-2 (dále jen „Budapešťský 
dokument“). Ministři se zavázali podpořit 
pokračování společného programu 
Eurostars po jeho skončení v roce 2013 po 
dobu, po kterou bude fungovat rámcový 
program Horizont 2020. Tato podpora 
bude spočívat v posíleném partnerství 
a zohlední doporučení vyplývající 
z průběžného hodnocení společného 
programu Eurostars. Budapešťský 
dokument stanoví dva hlavní cíle programu 
Eurostars-2. Zaprvé, strukturálně 
orientovaný cíl prohloubit synchronizaci 
a sladění vnitrostátních výzkumných 
programů v oblasti financování, což je 
ústřední prvek vedoucí k vytvoření 
Evropského výzkumného prostoru 
členskými státy. Zadruhé, cíl související 
s obsahem, a to podpora MSP 

(8) Dne 22. června 2012 podpořila 
ministerská konference iniciativy 
EUREKA v Budapešti strategickou vizi 
programu Eurostars-2 (dále jen
„Budapešťský dokument“). Ministři se 
zavázali podpořit pokračování společného 
programu Eurostars po jeho skončení 
v roce 2013 po dobu, po kterou bude 
fungovat rámcový program Horizont 2020.
Tato podpora bude spočívat v posíleném 
partnerství a zohlední doporučení 
vyplývající z průběžného hodnocení 
společného programu Eurostars.
Budapešťský dokument stanoví dva hlavní 
cíle programu Eurostars-2. Zaprvé, 
strukturálně orientovaný cíl prohloubit 
synchronizaci a sladění vnitrostátních 
výzkumných programů v oblasti 
financování, což je ústřední prvek vedoucí 
k vytvoření Evropského výzkumného 
prostoru členskými státy organizace 
EUREKA. Zadruhé, cíl související 
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provádějících výzkum, které se podílejí na 
nadnárodních výzkumných a inovativních 
projektech. Budapešťský dokument vyzývá 
Unii, aby se programu zúčastnila.

s obsahem, a to podpora MSP 
provádějících výzkum a vývoj, které se 
podílejí na nadnárodních výzkumných 
a inovativních projektech. Budapešťský 
dokument vyzývá Unii, aby se programu
Eurostars-2 zúčastnila.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V souladu s cílem zjednodušení by 
měla být snížena správní a byrokratická 
zátěž pro všechny zúčastněné strany. Je 
třeba se vyhnout dvojitým auditům 
a nadměrné dokumentaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s cíli rámcového programu 
Horizont 2020 by měly všechny členské 
státy a země, které jsou členy rámcového 
programu Horizont 2020, mít právo 
účastnit se programu Eurostars-2.

(11) V souladu s cíli rámcového programu 
Horizont 2020 a organizace EUREKA by 
všechny členské státy a členské země 
organizace EUREKA, jakož i evropské 
i mimoevropské země přidružené 
k organizaci EUREKA, jež s Unií uzavřely 
Dohodu o vědeckotechnické spolupráci, 
měly mít právo účastnit se programu 
Eurostars-2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla provádět průběžné 
hodnocení, které bude posuzovat zejména 
kvalitu a účinnost programu Eurostars-2 
a dosahování stanovených cílů, jakož 
i vypracovat závěrečné hodnocení a na 
základě uvedených hodnocení připravit 
zprávu.

(22) Komise a členské státy by měly 
společně provádět průběžné hodnocení, 
které bude posuzovat zejména kvalitu 
a účinnost programu Eurostars-2 
a dosahování stanovených cílů, jakož 
i vypracovat závěrečné hodnocení a na 
základě uvedených hodnocení připravit 
zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto rozhodnutím se stanoví pravidla 
účasti Unie ve druhém programu výzkumu 
a vývoje společně prováděném několika 
členskými státy, který se zaměřuje na 
podporu malých a středních podniků
(MSP) provádějících výzkum (dále jen
„Eurostars-2“), a podmínky pro její účast.

Tímto rozhodnutím se stanoví pravidla 
účasti Unie ve druhém programu výzkumu 
a vývoje společně prováděném několika 
členskými státy, který se zaměřuje na 
podporu malých a středních podniků
(MSP) provádějících výzkum a vývoj (dále 
jen „Eurostars-2“), a podmínky pro její 
účast.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý jiný členský stát nebo jiná země
spojená s Horizontem 2020 – rámcovým 

2. Každý jiný členský stát nebo jiná
členská země organizace EUREKA, jakož 
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programem pro výzkum a inovace (2014–
2020) zřízeným nařízením (EU) č. …/2013 
… (dále jen „rámcový program Horizont 
2020“) se může programu Eurostars-2 
účastnit, splní-li podmínku stanovenou 
v čl. 6 odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí.
Pro účely tohoto rozhodnutí se členské 
státy a přidružené země, které splňují 
uvedenou podmínku, považují za 
zúčastněné státy.

i evropská i mimoevropská země 
přidružená k organizaci EUREKA, jež 
s Unií uzavřela Dohodu 
o vědeckotechnické spolupráci, se může 
programu Eurostars-2 účastnit, splní-li 
podmínku stanovenou v čl. 6 odst. 1 písm. 
c) tohoto rozhodnutí. Pro účely tohoto 
rozhodnutí se členské státy, členské země 
organizace EUREKA a přidružené země, 
které splňují uvedenou podmínku, považují 
za zúčastněné státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální výše finančního příspěvku 
Unie do programu Eurostars-2, včetně
prostředků ESVO, činí 287 milionů 
EUR30. Příspěvek se vyplácí z prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených na 
příslušné části zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020 – rámcového 
programu zřízeného rozhodnutím … 
/2013/EU v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. 
c) bodem vi) a články 60 a 61 nařízení
(EU, Euratom) č. 966/2012.

1. Maximální výše finančního příspěvku 
Unie, počítaje v to prostředky ESVO, do 
programu Eurostars-2, včetně
administrativních a provozních nákladů, 
činí 287 milionů EUR30. Příspěvek se 
vyplácí z prostředků souhrnného rozpočtu 
Unie přidělených na příslušné části 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 – rámcového programu, 
a to především z prostředků v rámci 
okruhu „inovace v MSP“, který je 
součástí II. pilíře  tohoto programu
zřízeného rozhodnutím … /2013/EU 
v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem 
vi) a články 60 a 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

__________________ __________________
30 Částka je orientační a bude záviset na 
konečné částce dohodnuté pro GŘ pro 
výzkum a inovace na cíl „inovace v MSP“ 
v rámci části 2 „vedoucí postavení 
v průmyslu“, která bude s konečnou 
platností schválena rozpočtovým orgánem 
v konečném znění legislativního 

30 Částka je orientační a bude záviset na
konečné částce dohodnuté pro GŘ pro 
výzkum a inovace na cíl „inovace v MSP“ 
v rámci části 2 „vedoucí postavení 
v průmyslu“, která bude s konečnou 
platností schválena rozpočtovým orgánem 
v konečném znění legislativního 
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a finančního výkazu. a finančního výkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jako příspěvek na administrativní 
náklady programu Eurostars-2 lze použít 
maximálně 2 % finančního příspěvku Unie.
Všechny další administrativní náklady 
nezbytné k provádění programu Eurostars-
2 hradí zúčastněné státy.

3. Jako příspěvek na administrativní
a provozní náklady (což jsou náklady na 
hodnocení projektů) programu Eurostars-2 
lze použít maximálně 6 % finančního 
příspěvku Unie. Administrativní náklady
na vnitrostátní úrovni nezbytné 
k provádění programu Eurostars-2 hradí 
zúčastněné státy.

Or. en

Odůvodnění

Centrální správa ESE, stejně jako centrálně prováděné hodnocení projektů vytváří náklady. 
V zájmu zjednodušení by tyto centrální náklady měly být hrazeny z příspěvku Unie, místo aby 
byly rozděleny mezi více než 30 členských států. Členské státy by pak platily administrativní 
náklady svých orgánů financování. Tak by se také zamezilo tomu, aby byla celá síť 
zpochybněna tím, že jeden stát bude pozadu s platbami (4 % administrativní náklady + 2 % 
hodnocení).

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) tím, že zúčastněné státy zastupované 
sekretariátem organizace EUREKA (dále 
„ESE“) dokážou, že témata 
programu/výzkumu jsou vytvořena 
v souladu s prioritami výzkumu 
stanovenými v rámcovém programu 
Horizont 2020 a s přístupem „zdola 
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nahoru“ programu Eurostars-2;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) tím, že zúčastněné státy zastupované 
ESE dokážou, že jsou dodrženy obecné 
zásady, kterými se řídí rámcový program 
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) tím, že zúčastněné státy zastupované 
ESE dokážou, že jsou splněny podmínky 
stanovené v článku 20 rámcového 
programu Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V pověřovací dohodě je jasně 
stanoveno, jaké úkoly jsou přiděleny 
Komisi, ESE a členským státům, a je třeba 



PR\1008853CS.doc 13/14 PE522.920v01-00

CS

se vyhnout jakémukoli zdvojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se může rozhodnout provést 
audity uvedené v odstavci 1 sama.

2. Komise se může rozhodnout provést 
audity uvedené v odstavci 1 sama. Tyto 
audity jsou prováděny jen v řádně 
odůvodněných případech a po konzultaci 
s příslušnými zúčastněnými stranami.

Or. en

Odůvodnění

Aby Komise prováděla audity, pokud je již provedl vnitrostátní orgán pro financování nebo 
pokud neexistují žádné pochybnosti, je obecně zbytečné a vede to pouze k papírování. Komise 
by v zájmu toho, aby nepůsobila dojmem, že tak činí pouze svévolně, měla vysvětlit, proč chce 
dodatečné audity provádět. Dodatečný audit by měl být proveden pouze v opravdu 
opodstatněných případech, a to ne pro všechny země nebo obecně pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu Eurostars-2.
Komise vypracuje zprávu o tomto 
hodnocení, která bude obsahovat závěry 
a zjištění Komise. Komise tuto zprávu 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
do 30. června 2018.

1. Do 31. prosince 2017 Komise a členské 
státy společně provedou průběžné 
hodnocení programu Eurostars-2. Komise 
vypracuje zprávu o tomto hodnocení, která 
bude obsahovat závěry a zjištění Komise.
Komise tuto zprávu předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. června 2018.

Or. en
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