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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

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

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 na evropském 
metrologickém programu pro inovace a výzkum prováděném několika členskými státy
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0497),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 185 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0221/2013),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– 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 / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu Radě, 
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 (20142020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že přispěje k posílení
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (20142020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že rozvine těsnější 
součinnost, posílí koordinaci a zamezí 
zbytečnému zdvojování mezinárodních, 
vnitrostátních a regionálních výzkumných 
programů. Partnerství v rámci veřejného 
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v souladu s článkem 185 Smlouvy. sektoru, včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy, by měla 
těchto cílů dosáhnout, splnit podmínky 
uvedené v tomto nařízení, zejména v 
článku 20, a plně respektovat obecné 
zásady, zejména pokud jde o otevřený 
přístup a transparentnost.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Doplnění v souladu s rámcovým programem Horizont 2020, zejména s bodem odůvodnění 28 
a článkem 20.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Příspěvek zúčastněných států 
představuje především institucionální 
financování národních metrologických 
institutů a specializovaných ústavů, které 
se účastní vybraných projektů. Příspěvek 
zúčastněných států by měl zahrnovat 
rovněž příspěvek v hotovosti určený na 
správní náklady programu EMPIR. Část 
příspěvku Unie by měla být přidělena 
jiným subjektům než národním 
metrologickým institutům 
a specializovaným ústavům, které se 
účastní vybraných projektů. Výpočet 
finančního příspěvku Unie pro národní 
metrologické instituty a specializované 
ústavy, které se účastní projektů EMPIR, 
by měl zajistit, aby příspěvek Unie pro 
program EMPIR nepřesáhl výši příspěvku 
zúčastněných států. Jelikož institucionální 
financování národních metrologických 

(16) Příspěvek zúčastněných států 
představuje především institucionální 
financování národních metrologických 
institutů a specializovaných ústavů, které 
se účastní vybraných projektů. Příspěvek 
zúčastněných států by měl zahrnovat 
rovněž příspěvek v hotovosti určený na 
správní náklady programu EMPIR. Část 
příspěvku Unie by měla být přidělena 
jiným subjektům než národním 
metrologickým institutům 
a specializovaným ústavům, které se 
účastní vybraných projektů. Výpočet 
finančního příspěvku Unie pro národní 
metrologické instituty a specializované 
ústavy, které se účastní projektů EMPIR, 
by měl zajistit, aby příspěvek Unie pro 
program EMPIR nepřesáhl výši příspěvku 
zúčastněných států. Jelikož institucionální 
financování národních metrologických 
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institutů a specializovaných ústavů ze 
strany zúčastněných států odpovídá 
režijním nákladům přiděleným na projekty 
EMPIR, které nejsou hrazeny z příspěvku 
Unie, měla by se paušální sazba pro 
financování způsobilých nepřímých 
nákladů národních metrologických institutů 
a specializovaných ústavů v porovnání se 
sazbou stanovenou v nařízení (EU) č. … 
/2013 [kterým se stanoví pravidla pro účast 
a šíření výsledků Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace)] upravit. Tato paušální sazba by 
měla být stanovena na základě úplných 
nepřímých nákladů vykázaných národními 
metrologickými instituty 
a specializovanými ústavy účastnícími se 
projektů EMRP jako způsobilé náklady, 
které jsou stálé a představují spolehlivý 
odhad nepřímých nákladů, jež vzniknou 
národním metrologickým institutům a 
specializovaným ústavům účastnícím se 
projektů EMPIR. Jelikož tyto nepřímé 
náklady představují 140 % celkových 
způsobilých přímých nákladů národních 
metrologických institutů a 
specializovaných ústavů (s výjimkou 
nákladů na subdodávky a příspěvků ve 
formě věcného plnění poskytnutých 
zdarma, které nebyly využity v jejich 
prostorách), měla by se paušální sazba pro 
financování nepřímých nákladů národních 
metrologických institutů 
a specializovaných subjektů snížit z [20 %] 
podle nařízení (EU) č. … /2013 na 5 %. Je 
proto vhodné stanovit v případě národních 
metrologických institutů 
a specializovaných ústavů odchylku od 
článku 24 uvedeného nařízení. Ostatní 
subjekty, které se účastní projektů EMPIR, 
by měly být financovány v souladu 
s uvedeným nařízením.

institutů a specializovaných ústavů ze 
strany zúčastněných států odpovídá 
režijním nákladům přiděleným na projekty 
EMPIR, které nejsou hrazeny z příspěvku 
Unie, měla by se paušální sazba pro 
financování způsobilých nepřímých 
nákladů národních metrologických institutů 
a specializovaných ústavů v porovnání se 
sazbou stanovenou v nařízení (EU) č. … 
/2013 [kterým se stanoví pravidla pro účast 
a šíření výsledků Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace)] upravit. Tato paušální sazba by 
měla být stanovena na základě úplných 
nepřímých nákladů vykázaných národními 
metrologickými instituty 
a specializovanými ústavy účastnícími se 
projektů EMRP jako způsobilé náklady, 
které jsou stálé a představují spolehlivý 
odhad nepřímých nákladů, jež vzniknou 
národním metrologickým institutům a 
specializovaným ústavům účastnícím se 
projektů EMPIR. Jelikož tyto nepřímé 
náklady představují 140 % celkových 
způsobilých přímých nákladů národních 
metrologických institutů a 
specializovaných ústavů (s výjimkou 
nákladů na subdodávky a příspěvků ve 
formě věcného plnění poskytnutých 
zdarma, které nebyly využity v jejich 
prostorách), měla by se paušální sazba pro 
financování nepřímých nákladů národních 
metrologických institutů 
a specializovaných subjektů snížit z [25 %] 
podle nařízení (EU) č. … /2013 na 5 %. Je 
proto vhodné stanovit v případě národních 
metrologických institutů 
a specializovaných ústavů odchylku od 
článku 24 uvedeného nařízení. Ostatní 
subjekty, které se účastní projektů EMPIR, 
by měly být financovány v souladu 
s uvedeným nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EMPIR činí 300 milionů EUR. Příspěvek 
je hrazen z prostředků souhrnného 
rozpočtu Unie přidělených na příslušné 
části zvláštního programu k provedení 
rámcového programu Horizont 2020, který 
byl zřízen 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 finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EMPIR činí 300 milionů EUR. Příspěvek 
je hrazen z prostředků souhrnného 
rozpočtu Unie přidělených na příslušné 
části zvláštního programu k provedení 
rámcového programu Horizont 2020, který 
byl zřízen 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, zejména 
z prostředků vyčleněných na tyto výzvy a 
témata: vedoucí postavení 
v nanotechnologiích, pokročilých 
materiálech, biotechnologii a vyspělé 
výrobě a zpracování; zlepšování 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek; zlepšování zajišťování 
potravin, rozvoj udržitelného zemědělství, 
mořského a námořního výzkumu a 
biohospodářství; přechod na spolehlivou, 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
energetickou soustavu; dosažení 
evropského systému dopravy, který účinně 
využívá zdroje a je šetrný k životnímu 
prostředí, bezpečný a bezproblémový; 
dosažení hospodářství, které účinně 
využívá zdroje a je odolného vůči změně 
klimatu, a udržitelných dodávek surovin.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění s cílem určit, ze které části rozpočtu programu Horizont 2020 příspěvek EU pochází 
– viz finanční výkaz.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha 2 – bod 1 – bod 1.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. činnosti v oblasti budování kapacit pro 
metrologii na různých technologických 
úrovních s cílem dosáhnout v zúčastněných 
státech vyváženého a integrovaného 
metrologického systému.

1.5. činnosti v oblasti budování kapacit pro 
metrologii na různých technologických 
úrovních s cílem dosáhnout v zúčastněných 
státech vyváženého a integrovaného 
metrologického systému a umožnit jim 
rozvíjet jejich vědecké a technické 
schopnosti v oblasti metrologie.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ústředním prvkem našeho technologicky vyspělého světa je metrologie, vědecký obor 
zabývající se měřením. Zastřešujícím cílem programu EMPIR je poskytnutí metrologických 
řešení, která podporují inovace a konkurenceschopnost průmyslu, a technologií měření, jež se 
zabývají společenskými výzvami, jako je zdraví, životní prostředí a energie, včetně podpory 
při vypracovávání a provádění politik. Významným cílem návrhu je také vytvoření 
integrovaného evropského systému metrologického výzkumu s kritickým množstvím a 
aktivním zapojením na regionální, vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni.

Zpravodajka vítá návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí 
o účasti Unie na evropském metrologickém programu pro inovace a výzkum prováděném 
několika členskými státy jako důležitou součásti balíčku investic do inovací v rámci programu 
Horizont 2020.

Zpravodajka návrh Komise prostudovala a odhalila některé technické problémy, k nimž 
podává pozměňovací návrhy.


