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Vysvětlivky

* Konzultační postup
*** 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

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast 
a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0810),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, články 173, 183 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-
0465/2011),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne xx.xx 
roku 20121,

– – s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
rozvoj a Rozpočtového výboru a (A7-0000/2012),

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, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pravidla pro účast a šíření výsledků by 
měla náležitě odrážet doporučení 
Evropského parlamentu, shrnutá ve 
„zprávě o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum“[7], a 
doporučení Rady týkající se zjednodušení 
administrativních a finančních požadavků 

(4) Pravidla pro účast a šíření výsledků by 
měla náležitě odrážet doporučení 
Evropského parlamentu, shrnutá ve 
„zprávě o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum“[7], a 
doporučení Rady týkající se zjednodušení 
administrativních a finančních požadavků 

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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rámcových programů pro výzkum. Tato 
pravidla by měla navazovat na 
zjednodušující opatření již zavedená na 
základě rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013)[8] a jít ještě 
dále, pokud jde o snížení administrativní 
zátěže pro účastníky a omezení složitosti 
finančních ustanovení za účelem snížení 
výskytu finančních chyb. Pravidla by měla 
rovněž náležitě zohledňovat obavy a 
doporučení výzkumné obce vyplývající z 
diskuze, kterou podnítilo sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 29. dubna 
2010 „Zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum“ a následná zelená 
kniha ze dne 9. února 2011 „Učiňme z 
problémů výhody: na cestě ke společnému 
strategickému rámci pro financování 
výzkumu a inovací v EU“.

rámcových programů pro výzkum. Tato 
pravidla by měla navazovat na 
zjednodušující opatření již zavedená na 
základě rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013) a závěrečné 
zprávy skupiny odborníků „Průběžné 
hodnocení sedmého rámcového 
programu“ zde dne 12. listopadu 2010 a 
jít ještě dále, pokud jde o snížení 
administrativní zátěže pro účastníky a 
omezení složitosti finančních ustanovení za 
účelem snížení výskytu finančních chyb. 
Pravidla by měla rovněž náležitě 
zohledňovat obavy a doporučení výzkumné 
obce vyplývající z diskuze, kterou 
podnítilo sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 29. dubna 2010 
„Zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum“ a následná zelená 
kniha ze dne 9. února 2011 „Učiňme z 
problémů výhody: na cestě ke společnému 
strategickému rámci pro financování 
výzkumu a inovací v EU“ a dále 
související veřejné konzultace se 
zúčastněnými stranami iniciované Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů programu Horizont 2020 vypracované Komisí, COM 809 (2011) final, s. 
101: konzultace zúčastněných stran a orgánů ohledně dalšího zjednodušení a posouzení 
dopadů programu Horizont 2020 jasně ukazují, že pokračování modelu financování 
založeného na náhradě skutečných nákladů je upřednostňovanou volbou.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem zajištění soudržnosti s 
dalšími unijními programy financování by 
se měl program Horizont 2020 provádět 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX ze dne 
[…], kterým se stanoví finanční pravidla 
pro roční rozpočet Unie, a s nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
X/X ze dne […], kterým se mění prováděcí 
pravidla k finančnímu nařízení.

(5) Za účelem zajištění soudržnosti s 
dalšími unijními programy financování by 
se měl program Horizont 2020 provádět 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX ze dne 
[…], kterým se stanoví finanční pravidla 
pro roční rozpočet Unie, a s nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
X/X ze dne […], kterým se mění prováděcí 
pravidla k finančnímu nařízení, a současně 
však patřičně zohlednit zvláštní povahu
výzkumných a inovačních aktivit.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti v 
programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti v 
programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 

(6) Integrovaný přístup by měl být zajištěn 
spojením činností sedmého rámcového 
programu pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a Evropského inovačního a 
technologického institutu (dále jen „EIT“), 
aby se usnadnila účast, vytvořil soudržnější 
soubor nástrojů, zvýšil vědecký a 
hospodářský dopad a současně zamezilo 
duplicitám a roztříštěnosti. Aby byl 
zajištěn soudržný rámec, který by měl 
usnadnit účast v programech získávajících 
finanční příspěvek Unie z rozpočtu 
programu Horizont 2020, včetně účasti 
v programech řízených Evropským 
inovačním a technologickým institutem, 
společných podnicích či jakýchkoli jiných 
strukturách podle článku 187 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nebo účasti 
v programech prováděných členskými státy 
podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, měla by se uplatňovat 
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společná pravidla. Měla by však být 
zajištěna flexibilita umožňující přijmout 
zvláštní pravidla v případech, kdy je to 
opodstatněno zvláštními potřebami 
příslušných akcí a Komise udělí svůj 
souhlas.

společná pravidla.

Or. en

(Viz níže.)

Odůvodnění

Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla pro uvedené činnosti či programy a současně v 
oblastech vymezených tímto nařízením umožní flexibilitu, aby bylo možné zachovat jednotný 
soubor společných pravidel.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů. Finanční pomoc Unie by mohla 
být poskytována různými formami.

(9) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla vytvořit soudržný, 
komplexní a transparentní rámec, a zajistit 
tak co nejúčinnější provádění při 
zohlednění potřeby snadného přístupu pro 
všechny účastníky, zejména malé a střední 
podniky, prostřednictvím zjednodušených 
postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Finanční pomoc Unie by mohla být 
poskytována v různých formách, čehož se 
dosáhne výběrem nejvhodnějšího
opatření, které podporuje cíle programu 
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Horizont 2020 a jež vyhovuje specifickým 
potřebám cílových příjemců.

Or. en

Odůvodnění

Přidává se další bod odůvodnění, který zdůrazňuje, že hlavním kritériem pro výběr formy
financování je vhodnost opatření ve vztahu ke konkrétnímu cíli.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Jednotliví účastníci z řad výzkumné 
obce se liší svou povahou a mají 
specifické potřeby, a tudíž by pravidla pro 
účast měla zavést další snížení počtu 
kombinací měr financování a metod 
výpočtů nepřímých nákladů a současně 
zachovat stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem, neziskovými organizacemi a 
malými středními podniky, jak je uvedeno 
v odstavci 17 usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o 
zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum1.
_____________
Úř. věst. C 74E, 13.3.2012, s. 34.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít přílišnému zjednodušení programu Horizont 2020, kvůli němuž by nebyly 
zohledněny ani základní rozdíly mezi zúčastněnými stranami a který by mohl vyvolat
nežádoucí účinky, konkrétně nižší účast některých subjektů, jež jsou nyní v nevýhodě, 
Parlament by měl připomenout odstavec 17 zprávy paní poslankyně Carvalhové, v níž 
jednoznačně žádá o zjednodušení systému a zachování stávajícího (odůvodněného) 
rozlišování zúčastněných stran.
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Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Tato pravidla pro účast a šíření 
výsledků by měla rovněž zohledňovat 
specifické potřeby malých a středních 
podniků a společností se střední 
kapitalizací,
aby se v plné míře uvolnil jejich výzkumný 
a inovační potenciál, a přihlédnout přitom 
ke specifickým rysům jednotlivých druhů 
malých a středních podniků a různých
odvětví. Pravidla pro účast by měla řádně 
usnadnit zkrácení doby pro udělení 
grantu na maximálně šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 38 a 39 zprávy poslankyně Carvalhové.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování a vyšší pružnosti při 
provádění projektu by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů. Pro účely zjednodušení by se 
měla u každého typu akce používat 
jednotná sazba náhrady bez rozlišování 
podle typu účastníka.

(12) Je vhodné stanovit podmínky pro 
poskytování finančních prostředků Unie 
účastníkům akcí programu Horizont 2020. 
V zájmu snížení složitosti stávajících 
pravidel financování by měl být zaveden 
zjednodušený model náhrady nákladů 
s větším využitím paušálních částek, 
paušálních sazeb a sazeb jednotkových 
nákladů.

Or. en
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Odůvodnění

Větší flexibilita v průběhu realizace projektu pro účastníky neznamená zjednodušení, spíše 
naopak. Jednotná sazba financování nebere v potaz specifické potřeby některých účastníků a 
pro účastníky, kteří provádí výzkumnou činnost v rámci inovačního projektu, není atraktivní. 
Není pravděpodobné, že by partneři v oblasti výzkumu byly financováni ostatními účastníky. 
Tento systém by rovněž omezil projektová konsorcia a výrazně zpomalil proces podávání 
žádosti.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, které
vyžadují zvláštní pravidla.

(13) Konkrétní problematiky v oblasti 
výzkumu a inovací by měly být řešeny 
prostřednictvím nových forem financování, 
jako jsou například ceny, zadávání zakázek 
v předobchodní fázi či zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení, a dále skrze 
specifické druhy finančních orgánů, jako 
jsou stávající a nově plánované iniciativy 
v oblasti programování vycházející z 
článků 185 a 187 Smlouvy o fungování 
EU a článku [55] nařízení (EU) č. XX/XX
[finanční nařízení]. Tyto nové formy 
financování a různé druhy finančních
orgánů vyžadují zvláštní pravidla, která by 
měla být stanovena tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Do pravidel pro účast byl vložen nový nadpis „zvláštní ustanovení“, který se bude týkat 
specifických druhů finančních orgánů a nových forem dostupného financování, aby se posílila
myšlenka jednotného souboru pravidel.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je vhodné využít různé formy 
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financování a případně kombinovat 
různé druhy finančních orgánů. Finanční
nástroje by především měly být využívány 
tak, aby se doplňovaly,  pomáhají-li
k dalšímu vyvážení soukromých investic 
do výzkumu a inovací, včetně investic do
rizikového kapitálu na inovativní
společnosti a zejména na malé a střední 
podniky, a nelze-li kýžených výsledků 
efektivně dosáhnout pomocí grantů a
pokud hlavní část tvoří činnost určená ke 
komerčnímu využití.

Or. en

Odůvodnění

Cílem finančních nástrojů je vyvolat a usnadnit soukromé investice do inovací a překlenout
údolí smrti v předobchodní fázi. Je třeba posílit propojení s činností určenou ke komerčnímu 
využití a zdůraznit je v pravidlech pro účast tím, že tomuto tématu bude věnován článek 
v rámci „zvláštních ustanovení“, jimiž se stanoví obecné podmínky pro použití finančních 
nástrojů.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno v souladu s pravidly státní 
podpory, aby se zajistila efektivita 
veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, 
jako je vytlačení soukromého financování, 
vytváření neefektivních tržních struktur 
nebo zachování neefektivních podniků.

(14) V zájmu zachování rovných podmínek 
pro všechny podniky, které jsou činné na 
vnitřním trhu, by mělo být financování 
poskytované programem Horizont 2020 
koncipováno tak, aby se zajistila efektivita 
veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, 
jako je vytlačení soukromého financování, 
vytváření neefektivních tržních struktur 
nebo zachování neefektivních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Rámec státní podpory je určen pouze členským státům a netýká se financování z prostředků 
Unie v oblasti výzkumu a inovací, a proto je vhodné tuto zmínku odstranit, aby nedošlo k 
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nejasnostem. Zmínka o prevenci narušení trhu by však měla být zachována.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Finanční zájmy Unie by měly být 
během celého výdajového cyklu chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření.

(15) Finanční zájmy Unie by měly být 
během celého výdajového cyklu chráněny 
prostřednictvím přiměřených opatření, a 
současně by měla být zajištěna 
odpovídající rovnováha mezi důvěrou a 
kontrolou.

Or. en

Odůvodnění

Doplněný text je v souladu s odstavcem 11 zprávy paní poslankyně Carvalhové a s nařízením 
o programu HORIZONT 2020.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu.

(19) Aby se zajistilo, že účastníci dané 
výsledky patřičně chrání, využívají a šíří, 
měla by být stanovena pravidla pro 
využívání a šíření výsledků, zejména 
možnost dalších podmínek týkajících se 
využívání v evropském strategickém 
zájmu. Je třeba klást větší důraz na co 
nejširší využívání a šíření znalostí 
získaných na základě podporovaných 
činností až po jejich obchodní využití.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financující subjekt může stanovit 
pravidla, která se odchylují od ustanovení 
tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finančního nařízení], jestliže je 
to stanoveno v základním aktu nebo, s 
výhradou souhlasu Komise, pokud je to 
nutné kvůli jeho zvláštním provozním 
potřebám.

3. Evropský inovační a technologický 
institut může stanovit pravidla, která se 
odchylují od ustanovení tohoto nařízení 
nebo nařízení (EU) č. XX/2012 [finančního 
nařízení], jestliže je to stanoveno 
v základním aktu nebo, s výhradou 
souhlasu Komise, pokud je to nutné kvůli 
jeho zvláštním provozním potřebám, 
zejména co se týče vlastnictví, 
přístupových práv, využívání a šíření 
výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Umožní-li se financujícím subjektům stanovit si vlastní specifická pravidla, je to v rozporu s
myšlenkou zavedení jednotného souboru pravidel jako základního pilíře zjednodušení. Meze a 
rozsah výjimek by měly být stanoveny v článcích v rámci „zvláštních ustanovení“, které 
nastolí rovnováhu mezi přiměřenou flexibilitou, nezbytnou spolehlivostí a soudržností daného 
souboru pravidel. Tato otázka je rozhodující, neboť Komise bude těmto subjektům zadávat 
úkoly plnění rozpočtu.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „přidruženým subjektem“ se rozumí 
každý právní subjekt, který je pod přímou 
nebo nepřímou kontrolou účastníka nebo 
pod stejnou přímou nebo nepřímou 
kontrolou jako účastník nebo účastníka 
přímo nebo nepřímo kontroluje;

(2) „přidruženým subjektem“ se rozumí 
každý právní subjekt, který je pod přímou 
nebo nepřímou kontrolou účastníka nebo 
pod stejnou přímou nebo nepřímou 
kontrolou jako účastník nebo účastníka 
přímo nebo nepřímo kontroluje; Kontrola
může probíhat kteroukoli formou 
uvedenou v čl. 7 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Zmínku o definici „kontroly“ je vhodnější uvést zde, nikoli skrytě v čl. 2 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo 
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci a ii) účastníci jako takové označili v 
souladu s článkem 42;

(4) „stávajícími znalostmi“ se rozumí 
jakékoli údaje, know-how a/nebo 
informace bez ohledu na jejich formu či 
povahu, jakož i jakákoli práva, jako je 
právo duševního vlastnictví, které i) mají 
účastníci v držení před svým přistoupením 
k akci, ii) vznikly mimo rámec akce a jež 
do akce vnesl vlastnící účastník, iii) jsou
nutné k realizaci nepřímé akce nebo k 
využití jejích výsledků a iv) účastníci jako 
takové označili v souladu s článkem 42;

Or. en

Odůvodnění

Ukázalo se, že kritérium ii) je v sedmém rámcovém programu užitečné. Dále je rovněž třeba 
uplatnit a jasně uvést kritérium nutnosti.

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „činností určenou ke komerčnímu 
využití“ se rozumí získávání, spojování, 
formování a používání stávajících 
vědeckých, technologických, obchodních 
a jiných příslušných poznatků a 
dovedností za účelem tvorby plánů a 
uspořádání nebo návrhů nových, 
pozměněných nebo zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb, včetně 
činností, jako je vývoj prototypů, 
experimentální výroba, zkoušení , 
demonstrační projekty, pilotní projekty, 
tržní replikace;

Or. en
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Odůvodnění

Zde je nutné popsat rozdíl ve financování pomocí soudržné definice, která naváže na 
uznávanou koncepci odlišení výzkumných činností od činností určených ke komerčnímu 
využití. K tomu se zdá nejvhodnější definice pojmu „experimentální vývoj“ uvedená 
v nynějším „rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (2006/ C
323/01).

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně zveřejnění v libovolném 
sdělovacím prostředku;

(7) „šířením výsledků“ se rozumí 
zveřejňování výsledků jakýmikoli 
vhodnými prostředky (s výjimkou těch, 
které vyplývají z ochrany nebo využívání 
výsledků), včetně publikací, které popisují, 
analyzují a interpretují výzkum 
v libovolném sdělovacím prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „využíváním“ se rozumí přímé nebo 
nepřímé využívání nových poznatků 
v dalších výzkumných činnostech jiných 
než těch, jež jsou zahrnuty do dané 
nepřímé akce, nebo pro vývoj, vytvoření 
produktu či procesu a jeho uvádění na trh 
nebo pro vytvoření a poskytování služby.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné doplnit definici „využívání“, aby bylo jasné, že se do ní spadají všechny druhy
interního i externího využití výsledků (včetně interního výzkumu, výzkumu třetí stranou,
vlastního využití).
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Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) „spravedlivými a přiměřenými 
podmínkami“ se rozumí finanční 
podmínky, které zohledňují zvláštní
okolnosti žádosti o přístup, především 
skutečnou nebo možnou hodnotu nových 
znalostí nebo stávajících znalostí, k nimž 
je požadován přístup, nebo rozsah, trvání 
nebo další charakteristiky 
předpokládaného využití;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité v pravidlech pro účast uvést definici „spravedlivých a přiměřených podmínek“, 
neboť tento pojem se často objevuje v nařízení. Měla by více směřovat k měřitelným finančním 
podmínkám, než je tomu v sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „financujícím orgánem“ se rozumí 
subjekt nebo orgán jiný než Komise,
kterému Komise svěřila úkoly plnění 
rozpočtu v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení 
(EU) č. XX/XX [Horizont 2020];

(8) „financujícím orgánem“ se rozumí 
subjekt nebo orgán jiný než Komise v 
souladu s [čl. 55 odst. 1 písm. b)] nařízení 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení], 
kterému Komise svěřila úkoly plnění 
rozpočtu;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní přesnosti je lépe se vyhnout odkazům na jiné odkazy.
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „akcí na spolufinancování programů“ 
se rozumí akce financovaná 
prostřednictvím grantu, jejímž hlavním 
účelem je doplňovat jednotlivé výzvy nebo 
programy financované subjekty jinými než 
orgány Unie spravujícími výzkumné a 
inovační programy;

(12) „akcí na spolufinancování programů“ 
se rozumí akce financovaná 
prostřednictvím grantu, jejímž hlavním 
účelem je doplňovat jednotlivé výzvy nebo 
programy financované subjekty jinými než 
orgány Unie spravujícími výzkumné a 
inovační programy; Jedna akce může 
rovněž zahrnovat doplňkové činnosti 
budování sítí a koordinace mezi programy 
v různých zemích;

Or. en

Odůvodnění

Doplněno z čl. 2 odst. 5.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „výsledky“ jakékoliv údaje, znalosti a 
informace v jakékoliv formě nebo jakékoli 
povahy, chráněné či nikoli, které jsou 
vytvářené v rámci činnosti, i jakákoliv 
související práva, včetně práv duševního 
vlastnictví;

(15) „výsledky“ jakékoliv údaje, znalosti,
informace, předměty a další hmatatelné 
výstupy v jakékoliv formě nebo jakékoli 
povahy, chráněné či nikoli, které jsou 
vytvářené v rámci činnosti, i jakákoliv 
související práva, včetně práv duševního 
vlastnictví; Publikace, v nichž jsou 
popsány, interpretovány nebo 
analyzovány údaje, znalosti či informace,
které vznikly jako přímý výsledek
financování programu Horizont 2020, se 
nepovažují za výsledky;

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít vzniku právní nejistoty, je nutné doplnit hmatatelné výstupy. Dále je užitečné 
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pro ilustraci uvést příklady práv k duševnímu vlastnictví. Definice výsledků by měla jasně 
stanovit, že k výsledkům nepatří výzkumné publikace, k nimž musí být zaručen otevřený 
přístup.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „pracovním plánem“ se rozumí 
dokument podobný pracovnímu programu 
Komise přijatý financujícími orgány 
pověřenými provádění části programu 
Horizont 2020 v souladu s čl. 9 odst. 2 
nařízení (EU) č. XX/XX [program 
Horizont 2020].

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného právního 
předpisu. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení, srozumitelnosti a přístupnosti se „pracovní plán“, coby roční plán 
práce vypracovaný financujícím orgánem, bude nazývat „pracovní program“ a bude přijímán 
Komisí stejným způsobem jako pracovní program Evropské rady pro výzkum,  jak je uvedeno
v čl. 5 odst. 3 specifického programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) pojmem „zaručeno členským 
státem“ se rozumí, že finanční
životaschopnost zúčastněného právního 
subjektu je zajištěna závazkem členského 
státu.

Or. en



PE489.632v01-00 20/75 PR\903026CS.doc

CS

Odůvodnění

Tato definice se jeví jako důležitá k tomu, aby se zabránilo nejasnostem, jako v počátcích 
sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 bodu 2 může mít 
kontrola jednu z forem uvedených v 
článku 7.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento text se přesouvá do čl. 2 odst. 1 bod 2.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely odst. 1 bodu 12 mohou akce 
rovněž zahrnovat doplňkové činnosti 
budování sítí a koordinace mezi programy 
v různých zemích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento text se přesouvá do čl. 2 odst. 1 bod 12.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou podmínek stanovených 
v prováděcích dohodách, rozhodnutích 

S výhradou podmínek stanovených 
v prováděcích dohodách, rozhodnutích 
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nebo smlouvách se musí zachovávat 
důvěrnost všech údajů, poznatků a 
informací, které byly v rámci akce 
poskytnuty jako důvěrné, přičemž se 
zohlední pravidla týkající se ochrany 
utajovaných informací.

nebo smlouvách musí orgány a instituce 
Unie a účastníci akce zachovávat 
důvěrnost všech údajů, poznatků a 
informací, které byly v rámci akce 
poskytnuty jako důvěrné, přičemž se 
zohlední pravidla týkající se ochrany 
utajovaných informací.

Or. en

Odůvodnění

V článku 3 by mělo být jasně uvedeno, kdo musí zachovávat důvěrnost údajů (orgány a 
instituce Unie a účastníci akce).

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – první pododstavec – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, o 
výsledcích účastníka, jenž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

Aniž je dotčen článek 3, zpřístupní Komise 
na vyžádání orgánům a institucím Unie, 
kterémukoli členskému státu nebo 
přidružené zemi, jakékoli užitečné 
informace, které má k dispozici, o 
výsledcích, jichž účastník dosáhnul 
v rámci akce, na niž obdržel finanční 
prostředky Unie, pokud jsou splněny obě 
tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U akcí činnosti „Bezpečné společnosti“ 
v rámci zvláštního cíle „Inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ může Komise orgánům a 
institucím Unie nebo vnitrostátním 
orgánům členských států zpřístupnit 

U akcí zvláštního cíle „Bezpečné 
společnosti – ochrana svobody a 
bezpečnosti Evropy a jejích občanů“ může 
Komise orgánům a institucím Unie nebo 
vnitrostátním orgánům členských států 
zpřístupnit jakékoli užitečné informace, 
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jakékoli užitečné informace, které má 
k dispozici, o výsledcích účastníka, jenž 
obdržel finanční prostředky Unie.

které má k dispozici, o výsledcích 
účastníka, jenž obdržel finanční prostředky 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný pracovní program může 
omezit účast na programu Horizont 2020 
nebo jeho částech pro právní subjekty 
usazené v třetích zemích, v nichž jsou 
podmínky pro účast právních subjektů z 
členských států na výzkumných a 
inovačních programech třetí země 
považovány za poškozující zájmy Unie.

2. Příslušný pracovní program může 
omezit účast na programu Horizont 2020 
nebo jeho částech pro právní subjekty 
usazené v třetích zemích, v nichž jsou 
podmínky pro účast právních subjektů z 
členských států nebo jejich místních 
přidružených subjektů na výzkumných a 
inovačních programech třetí země 
považovány za poškozující zájmy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podporovat vzájemný přístup k programům třetích zemí, což platí i pro místní
laboratoře výzkumu a vývoje v evropských nadnárodních společnostech.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky, akcí 
na spolufinancování programů a 
v odůvodněných případech stanovených 
v pracovním programu nebo pracovním 
plánu minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu usazeného v členském 
státě nebo přidružené zemi.

3. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
akcí Evropské rady pro výzkum (dále jen 
„ERV“) v oblasti hraničního výzkumu, 
nástroje pro malé a střední podniky a akcí 
na spolufinancování programů minimální 
podmínkou účast jednoho právního 
subjektu usazeného v členském státě nebo 
přidružené zemi, za předpokladu, že se 
právní subjekt může zapojit do 
přeshraniční konkurence a zabývá se 
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sociálními problémy evropského rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

V textu nařízení je nutné jasně uvést podmínky pro použití pravidla účasti jednoho právního 
subjektu.

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
koordinačních a podpůrných akcí a akcí 
týkajících se odborné přípravy a mobility 
minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu.

4. Odchylně od odstavce 1 je v případě 
koordinačních a podpůrných akcí a akcí 
týkajících se odborné přípravy a mobility 
minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu, za předpokladu, že se 
může zapojit do přeshraniční konkurence 
a zabývá se sociálními problémy 
evropského rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzva k předkládání návrhů předem 
neomezí počet akcí, na něž mají být 
v jejím rámci poskytnuty finanční 
prostředky, pouze na jednu akci.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být procesu předkládání návrhů zachován určitý prvek konkurence, mělo by být zrušeno 
obecně platné omezení, že „u každého tématu se předpokládá financování pouze jednoho 
projektu“. V opačném případě dojde, v závislosti na tom, do jaké míry je výzva specifická a 
podrobná, k ohrožení kritéria excelence.
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Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy obsahují ve vhodných případech 
návrh plánu využívání a šíření výsledků.

1. Návrhy obsahují návrh plánu využívání 
a šíření výsledků, pokud to výslovně
vyžaduje výzva k předkládání návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují, je-li to 
vhodné, údaje týkající se licencí a 
kontrolních opatření, která přijmou 
příslušné orgány členských států, jakož i 
údaje o udělených etických schváleních. 
Pokud jde o derivace lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
podléhají instituce, organizace a výzkumní 
pracovníci přísnému režimu vydávání 
licencí a kontroly v souladu s právním 
rámcem daného členského státu.

2. Všechny návrhy týkající se výzkumu na 
využití lidských embryonálních 
kmenových buněk obsahují údaje týkající 
se licencí a kontrolních opatření, která 
přijmou příslušné orgány členských států, 
jakož i údaje o udělených etických 
schváleních. Pokud jde o derivace lidských 
embryonálních kmenových buněk, 
podléhají instituce, organizace a výzkumní 
pracovníci přísnému režimu vydávání 
licencí a kontroly v souladu s právním 
rámcem daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Tento text je sám o sobě rozporuplný. Všechny návrhy výzkumu lidských embryonálních 
kmenových buněk musí obsahovat podrobnosti o licencích a kontrolních opatřeních.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z postupu hodnocení, výběru a 
udělování lze kdykoli vyloučit návrh, který 
je v rozporu s etickými zásadami nebo s 
použitelnými právními předpisy nebo který 
nevyhovuje podmínkám stanoveným 
v rozhodnutí č. XX/XX/EU [zvláštní 
program], v pracovním programu či 
pracovním plánu nebo ve výzvě 
k předkládání návrhů.

3. Z postupu hodnocení, výběru a 
udělování se vyloučí návrh, který je 
v rozporu s etickými zásadami nebo s 
použitelnými právními předpisy nebo který 
nevyhovuje podmínkám stanoveným 
v rozhodnutí č. XX/XX/EU [zvláštní 
program], v pracovním programu či 
pracovním plánu nebo ve výzvě 
k předkládání návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise vypracuje pokyny 
k výběrovému řízení, v nichž vysvětlí
používání kritérií pro udělení a určí 
dopady specifických koeficientů a prahů 
na výběrové řízení. Tyto pokyny se 
zveřejňují současně s prvním pracovním 
programem.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla poskytnout veškerou nezbytnou pomoc, kterou zajistí větší dostupnost
programu Horizont 2020 a vyšší úspěšnost návrhů. Společenství zúčastněných stran by velmi 
ocenilo jasné pokyny k výběrovému řízení, které by rovněž usnadnily přístup nově příchozím a 
nezkušeným žadatelům.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise nebo příslušný financující orgán 5. Komise nebo příslušný financující orgán 
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ověří předem finanční způsobilost pouze u 
koordinátorů, pokud požadované 
financování z prostředků Unie na akci činí 
alespoň 500 000 EUR, ledaže na základě 
dostupných informací existují důvody k 
pochybnostem o finanční způsobilosti 
koordinátora nebo jiných účastníků.

ověří předem finanční způsobilost pouze u 
koordinátorů, pokud požadované 
financování z prostředků Unie na akci činí 
alespoň 500 000 EUR, ledaže na základě 
dostupných informací existují důvody k 
pochybnostem o finanční způsobilosti 
koordinátora nebo jiných účastníků.
Komise žadatelům zajistí jednoduchý a
pro uživatele srozumitelný elektronický
nástroj, jímž budou kontrolovat svou
finanční životaschopnost.

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesnění je nutné kvůli metodě ověřování.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí přezkumné řízení hodnocení pro 
žadatele, kteří se domnívají, že hodnocení 
jejich návrhu nebylo provedeno v souladu s 
postupy stanovenými v těchto pravidlech, 
příslušném pracovním programu nebo 
pracovním plánu a ve výzvě k předkládání 
návrhů.

1. Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí přezkumné řízení hodnocení pro 
žadatele, kteří se domnívají, že hodnocení 
jejich návrhu nebylo provedeno v souladu s 
postupy stanovenými v těchto pravidlech, 
příslušném pracovním programu nebo 
pracovním plánu, ve výzvě k předkládání 
návrhů a v pokynech Komise 
k výběrovému řízení.

Or. en

(Viz znění čl. 14 odst. 3 písm. a).

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise, v úzké spolupráci s členskými 
státy, vypracuje vzorovou grantovou 
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dohodu v souladu s tímto nařízením a s 
ohledem na charakteristické rysy daného 
režimu financování. Je-li nutné ve 
vzorové grantové dohodě provést důležitou 
změnu, Komise jí v úzké spolupráci s 
členskými státy odpovídajícím způsobem 
změní.

Or. en

Odůvodnění

Komise v rámci sedmého rámcového programu vypracovala vzorovou grantovou dohodu (čl. 
19 odst. 8 pravidel pro účast). Ta by měla být určena i v rámci programu Horizont 2020, aby 
se omezil rozsah výjimek z jednotného souboru pravidel, který je jinak ponechán na 
jednotlivých generálních ředitelstvích a financujících orgánech.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Grantová dohoda stanoví práva a 
povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce.

2. Grantová dohoda stanoví práva a 
povinnosti účastníků, Komise nebo 
příslušných financujících orgánů. Stanoví 
rovněž práva a povinnosti právních 
subjektů, které se staly účastníky v průběhu 
provádění akce. Je v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl zajistit, že grantová dohoda bude zcela v souladu s tímto 
nařízením a že do ní nebudou vloženy žádné nové interpretace.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Grantová dohoda může s ohledem na 
přístupová práva a využívání a šíření 

3. Grantová dohoda může s ohledem na 
přístupová práva a využívání a šíření 
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výsledků stanovit další práva a povinnosti 
účastníků nad rámec těch, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

výsledků stanovit další práva a povinnosti 
účastníků nad rámec těch, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení. Komise zajistí, 
aby se na všechny akce financované
z programu Horizont 2020 soudržně a 
důsledně vztahovala další práva a 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem X nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finanční nařízení] může Komise 
nebo příslušný financující orgán ve 
vhodných případech místo uzavření 
grantových dohod přijmout rozhodnutí o 
grantu. Ustanovení tohoto nařízení, která se 
týkají grantových dohod, se použijí 
obdobně.

V souladu s článkem X nařízení (EU) č. 
XX/2012 [finanční nařízení] může Komise 
nebo příslušný financující orgán ve
vhodných případech a je-li to nutné pro 
jednotný přístup k akci, na niž jsou 
poskytnuty finanční prostředky, místo 
uzavření grantových dohod přijmout 
rozhodnutí o grantu. Ustanovení tohoto 
nařízení, která se týkají grantových dohod, 
se použijí obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přesněji určit podmínky pro využití rozhodnutí o grantu.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Doba pro udělení grantu

Komise nebo příslušný financující orgán 
zajistí, aby doba od termínu pro 
předložení návrhu, která je stanovena u 
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jednotlivých výzev k předkládání návrhů, 
po podpis grantové dohody nebo případně
rozhodnutí o udělení grantu nepřesáhla 
šest měsíců. Ve výjimečných případech 
tuto lhůtu lze o jeden měsíc prodloužit.

Or. en

(Viz zpráva paní poslankyně Carvalhové, odstavce 38–39.)

Odůvodnění

Toto je nejdůležitější faktor, jímž lze v porovnání se sedmým rámcovým programem zlepšit 
zapojení průmyslu do programu Horizont 2020. Doba pro udělení grantu v sedmém 
rámcovém programu je průměrně 350 dní. Generálnímu ředitelství Komise pro informační 
společnost a média (GŘ InfSo) se podařilo dosáhnout 270 dní v průměru. Cíl Komise snížit 
průměrnou dobu pro udělení grantu na 100 dní není uspokojivý, neboť GŘ INFSO toho 
v současně již téměř dosáhlo, a v návrhu nařízení nejsou uvedeny žádné konkrétní návrhy.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nebo příslušný financující orgán 
může zavést zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Komise zavede zabezpečený elektronický 
systém pro výměnu informací s účastníky. 
Dokument předložený prostřednictvím 
tohoto systému, včetně grantových dohod, 
se považuje za originál uvedeného 
dokumentu, pokud byly použity 
identifikace uživatele a heslo zástupce 
účastníka. Tato identifikace představuje 
podpis dotyčného dokumentu.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely zjednodušení by v ideálním případě měl existovat pouze jeden elektronický systém a 
portál pro účastníky.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování z 
prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. S výhradou ustanovení o fondu je 
finanční odpovědnost každého účastníka 
omezena na jeho vlastní závazky. Účastníci 
zajistí, aby Komise nebo financující orgán 
byly informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

2. Účastníci nepřijmou žádné závazky, 
které jsou neslučitelné s grantovou 
dohodou. Pokud některý účastník nesplní 
své povinnosti spojené s technickým 
prováděním akce, ostatní účastníci tyto 
povinnosti splní bez dalšího financování z 
prostředků Unie, ledaže je Komise nebo 
financující orgán této povinnosti výslovně 
zprostí. Finanční prostředky poskytnuté 
nebo vyhrazené straně, která nesplnila své 
povinnosti, budou k dispozici ostatním 
partnerům na pokrytí nákladů spojených 
s činností, již měla zmíněna strany 
původně odvést. Finanční prostředky jsou 
předány koordinátorovi v době 
plánovaného zahájení akce strany, která 
nesplnila své povinnosti. S výhradou 
ustanovení o fondu je finanční 
odpovědnost každého účastníka omezena 
na jeho vlastní závazky. Účastníci zajistí, 
aby Komise nebo financující orgán byly 
včas informovány o každé události, která 
by mohla ovlivnit provádění akce nebo 
zájmy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Neplní-li účastník své povinnosti, v realizaci akce se pokud možno pokračuje, a finanční 
prostředky poskytnuté nebo vyhrazené straně, která nesplnila své povinnosti, jsou poskytnuty 
ostatním partnerům na pokrytí jejich nákladů.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové konsorcia, které se chce 
účastnit akce, jmenují ze svého středu 
jednoho koordinátora, který se uvede 
v grantové dohodě.

1. Členové konsorcia, které se chce 
účastnit akce, jmenují ze svého středu 
jednoho koordinátora, který se uvede 
v grantové dohodě. Koordinátor je 
hlavním styčným bodem členů konsorcia, 
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zastupuje konsorcium ve vztazích s Komisí
a s příslušným financujícím orgánem a
sleduje, zda členové konsorcia dodržují 
povinnosti, které jim  ukládá grantová 
dohoda. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přesněji popsat úlohu koordinátora a jeho úkoly.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové konsorcia, které se účastní akce, 
uzavřou s výjimkou řádně odůvodněných 
případů uvedených v pracovním 
programu nebo pracovním plánu či výzvě 
k předkládání návrhů vnitřní dohodu 
(dohodu o založení konsorcia).

2. Členové konsorcia, které se účastní akce, 
uzavřou vnitřní dohodu, v níž stanoví 
práva a povinnosti členů konsorcia 
(dohodu o založení konsorcia).

Or. en

Odůvodnění

V textu by měl být vyjádřen hlavní účel dohody o uzavření konsorcia, tedy práva a povinnosti 
jeho členů. Ze zkušeností předchozích rámcových programů vyplývá, že uzavření předběžné 
dohody o založení konsorcia usnadňuje provádění projektu, a proto je třeba tento postup 
považovat za standardní.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dohoda o založení konsorcia může 
mimo jiné stanovit následující:
(a) vnitřní organizaci konsorcia;
(b) rozdělení prostředků Unie;
(c) doplňující pravidla k pravidlům 
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uvedeným v hlavě III, první kapitole a v 
grantové dohodě, týkající se šíření, 
využívání a přístupových práv;
(d) urovnávání vnitřních sporů včetně 
případů zneužití pravomoci;
(e) ujednání o odpovědnosti, odškodnění a 
důvěrnosti mezi účastníky.
Členové konsorcia mohou v konsorciu 
přijmout veškerá ujednání, která považují 
za vhodná, pokud nejsou v rozporu s 
grantovou dohodou nebo s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Na základě dosavadních zkušeností s dohodami o založení konsorcií je vhodné stanovit jejich 
minimální obsah.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konsorcium může v souladu s 
příslušnými ustanoveními grantové dohody 
navrhnout přibrat nebo vyloučit účastníka 
za předpokladu, že tato změna je v souladu 
s podmínkami pro účast, nepříznivě 
neovlivní provádění akce a není v rozporu 
se zásadou rovného zacházení.

3. Konsorcium může v souladu s 
příslušnými ustanoveními grantové dohody 
navrhnout přibrat či vyloučit účastníka 
nebo změnit koordinátora za předpokladu, 
že tato změna je v souladu s pravidly pro 
účast, nepříznivě neovlivní provádění akce 
a není v rozporu se zásadou rovného 
zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Granty mohou mít kteroukoli z forem Granty mohou mít kteroukoli z forem 
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stanovených v článku [116] nařízení (EU) 
č. XX/2012 [finanční nařízení].

stanovených v článku [116] nařízení (EU) 
č. XX/2012 [finanční nařízení] a 
zohledňují cíle dané akce.

Or. en

Odůvodnění

Tato pravidla zdůrazní cíle akce coby hlavní kritérium pro výběr formy financování.

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Všechny činnosti financované v rámci 
jedné akce podléhají jednotné sazbě
náhrad způsobilých nákladů. Maximální 
sazbu stanoví pracovní program nebo 
pracovní plán.

3. Náhrada způsobilých nákladů vychází z 
následujících stanovených sazeb podle 
druhu činnosti a typu účastníka, v 
závislosti na metodě výpočtu nákladů, 
kterou si účastník zvolil:

Or. en

(Za tento pozměňovací návrh vložit novou tabulku. Viz pozměňovací návrh 54.)

Odůvodnění

Jelikož byla opět zavedena možnost náhrady na základě úplných nákladů, za klíčovou je 
považována úprava navrhovaných sazeb náhrad, aby bylo možné dodržet zásadu společného 
financování a předejít významnému nárůstu nákladů Unie na každý projekt. Namísto jednotné 
sazby náhrad se použije omezený soubor sazeb náhrad s náležitým ohledem na metodu 
výpočtu nákladů a na typ účastníků, a to na základě podmínek stanovených v této tabulce.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – tabulka (nová)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh

Druh činnosti
Metoda výpočtu 

nákladů
Typ účastníka

Univerzity/ 
výzkumné a 

technologické 
organizace/ 

další

Malé a střední 
podniky

Průmysl

Výzkum &
přímé náklady + 
paušální sazba 100 % + 20 % 100% + 20 % 70 % + 20 %

vývoj úplné náklady 70 % 70 % 50 %

Komerční využití
přímé náklady + 
paušální sazba 100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

úplné náklady 70 % 50 % 35 %

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 53.)

Odůvodnění

Jelikož byla opět zavedena možnost náhrady na základě úplných nákladů, za klíčovou je 
považována úprava navrhovaných sazeb náhrad, aby bylo možné dodržet zásadu společného 
financování a předejít významnému nárůstu nákladů Unie na každý projekt. Namísto jednotné 
sazby náhrad se použije omezený soubor sazeb náhrad s náležitým ohledem na metodu 
výpočtu nákladů a na typ účastníků, a to na základě podmínek stanovených v této tabulce.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčena zásada 
spolufinancování, může grant programu 
Horizont 2020 dosáhnout 100 % 
celkových způsobilých nákladů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Grant programu Horizont 2020 je
omezen na nejvýše 70 % celkových 
způsobilých nákladů pro tyto akce:

vypouští se

(a) akce sestávající především z činností 
jako je vývoj prototypů, zkoušení, 
demonstrační projekty, experimentální 
vývoj, pilotní projekty, tržní replikace;
(b) akce na spolufinancování programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Co se týče nákladů na činnosti 
v oblasti správy a koordinace,  účastník 
v pozici koordinátora obdrží další 
paušální sazbu ve výši 7 % způsobilých 
přímých nákladů na pokrytí nákladů na 
tyto činností.

Or. en

Odůvodnění
Činnosti v oblasti správy a koordinace (které obvykle nepřesáhnou 7 % celkových nákladů na 
projekt) by měly být v plné míře uhrazeny, jako tomu bylo u sedmého rámcového programu, 
aby se předešlo tomu, že tato funkce nebude účastníky atraktivní. V tomto případě je 
nejvýhodnější možností využít paušální částku, neboť ta s sebou nenese další administrativní 
zátěž, například v podobě odlišného systému zaznamenávání času.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Sazba u akcí na spolufinancování 
programů je stanovena v rámci 
pracovního programu.
Pro účely tohoto nařízení a v souladu s 
článkem [119] nařízení (EU) XX\/XX 
[finanční nařízení] může mít 
spolufinancování podobu kumulativního 
financování z oddělených rozpočtových 
položek, a to v odůvodněných případech 
stanovených v pracovním programu, aniž 
jsou dotčena ustanovení o  zamezení 
dvojímu financování stejné položky 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Aktivity spolufinancování jednotlivých programů jsou velmi různorodé, a tudíž je nejvhodnější 
stanovit použitelnou sazbu náhrady v pracovním programu. Druhý pododstavec umožňuje 
kumulativní financování, zejména u činností určených ke komerčnímu využití, např. ze 
strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Co se týče postupu validace sloužícímu 
k ověření typu účastníka, v největší možné 
míře se využijí záznamy jednotného 
registračního nástroje. U subjektů, které 
prošly validací v předchozích rámcových 
programech, není nutné tento postup 
opakovat, s výjimkou případů, kdy se 
změnilo jejich právní postavení, nebo, v 
případě malých a středních podniků, se 
společnost již vymyká definici malých a 
středních podniků.

Or. en
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Odůvodnění

Dostupné záznamy se využívají v největší možné míře, aby se urychlil postup validace (k 
určení typu účastníka)a předešlo se opakovanému ověřování.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Daň z přidané hodnoty (DPH), kterou 
podle platných vnitrostátních právních 
předpisů hradí příjemce a již mu nelze 
proplatit, se považuje za způsobilé 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí DPH do způsobilých nákladů je součástí zprávy Parlamentu o finančním nařízení 
(Čl. 117a odst. 3c) a v současné době je předmětem třístranných rozhovorů. Tento text se 
vkládá s cílem zajistit, aby DPH byla považována za způsobilé náklady v rámci programu 
Horizont 2020. To se může změnit, pokud to stanoví revidované finanční nařízení.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Alternativně může příjemce zvolit, že 
své nepřímé způsobilé náklady vycházející 
z nepřímých nákladů, které jsou ve 
skutečnosti vynaloženy v přímé souvislosti 
se způsobilými přímými náklady v rámci 
projektu, určí podle svých obvyklých 
postupů účtování nákladů. V tomto 
případě se použijí sazby náhrad pro 
výpočet plných nákladů, které jsou 
stanoveny v čl. 22 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příjemce může při vykazování 
nepřímých způsobilých nákladů uplatnit 
stejnou metodu u všechny činností 
v rámci programu Horizont 2020, na 
nichž se podílí.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v zájmu zjednodušení.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Produktivní hodiny za rok se určí 
podle obvyklých postupů příjemce pro 
účtování nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o zjednodušení s cílem předejít vzniku administrativní zátěže nebo odlišných výkladů 
pravidel, které jsou příčinou chyb.
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Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jsou vypočítány na základě celkových 
skutečných osobních nákladů 
zaznamenaných v obecných účtech 
účastníka, přičemž tyto náklady mohou být 
za podmínek stanovených Komisí 
upraveny podle rozpočtových nebo 
odhadovaných složek;

(a) jsou vypočítány na základě celkových 
skutečných osobních nákladů 
zaznamenaných v obecných účtech 
účastníka, přičemž tyto náklady mohou být 
upraveny podle obvyklých postupů 
příjemce pro účtování nákladů a na 
základě rozpočtových nebo odhadovaných 
složek;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o zjednodušení s cílem předejít vzniku administrativní zátěže nebo odlišných výkladů 
pravidel, které jsou příčinou chyb.

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) jsou vypočítány s náležitým ohledem 
na ustanovení o produktivních hodinách 
v článku 25.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstraněno v souladu s pozměňovacím návrhem v článku 25.

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvědčení o finančních výkazech zahrnuje 
celkovou výši grantu požadovanou 

Osvědčení o finančních výkazech zahrnuje 
celkovou výši grantu požadovanou 
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účastníkem formou úhrady skutečných 
nákladů a sazeb jednotkových nákladů 
podle čl. 27 odst. 2. Osvědčení se 
předkládá pouze v případě, že tato částka 
činí alespoň 325 000 EUR v době žádosti o 
platbu zůstatku grantu.

účastníkem formou úhrady skutečných 
nákladů a sazeb jednotkových nákladů 
podle čl. 27 odst. 2. Osvědčení se 
předkládá pouze v případě, že částka 
příspěvku Unie, nepočítaje prostředky 
vyplacené v podobě paušálních sazeb, 
paušálních částek a sazeb jednotkových 
nákladů, činí alespoň 325 000 EUR v době 
žádosti o platbu zůstatku grantu.

Or. en

Odůvodnění
Je třeba ozřejmit, že dle vysvětlení Komise nepodléhají paušální sazby, paušální částky a 
sazby jednotkových nákladů auditu. Vyloučení těchto částek je rovněž hlavním důvodem pro 
snížení nynějšího prahu pro osvědčení o finančních výkazech (375 000 EUR) na 325 000 
EUR.

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastníci, kteří přímé osobní náklady 
vypočítávají a uplatňují na základě sazeb 
jednotkových nákladů mohou Komisi 
předložit osvědčení o metodice. Daná 
metodika musí splňovat podmínky uvedené 
v čl. 27 odst. 2 a požadavky grantové 
dohody.

1. Účastníci, kteří přímé osobní náklady 
vypočítávají a uplatňují na základě sazeb 
jednotkových nákladů nebo způsobilých 
nákladů, které skutečně vznikly, Komisi 
předloží osvědčení o metodice. Daná 
metodika musí splňovat podmínky uvedené 
v čl. 27 odst. 2 .

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh podporuje udělování osvědčení účastníkům, kteří již používají 
uznávanou, transparentní a auditem ověřitelnou metodiku. Pokud bude metodika platná na 
vnitrostátní úrovni uznána a náklady budou uhrazeny, není na újmu to stanovit jako závazek, 
naopak, zajistí se tím, že co se týče metodiky, účastníci jsou v bezpečí.

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vrácení dlužených částek podle čl. 32 
odst. 3 se netýká právních subjektů, 
jejichž účast na nepřímé akci je zaručena 
členským státem nebo přidruženou zemí.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit výjimku pro instituce, které jsou zaručeny členským státem, jako tomu je v 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Ceny

Financování z prostředků Unie může mít 
formu cen, jak je definováno v hlavě VII 
nařízení (EU) č. XX/XX [finanční 
nařízení].

Or. en

Odůvodnění

Článek se přesunuje pod vlastní nadpis.

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Zadávání zakázek, zadávání zakázek v 

předobchodní fázi a zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení
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1. Na každou zakázku, kterou zadává 
Komise vlastním jménem nebo společně 
s členskými státy, se vztahují pravidla 
zadávání veřejných zakázek uvedená v 
nařízení (EU) č. xx/2012 [finanční 
nařízení] a nařízení (EU) č. XX/XX 
[nařízení v přenesené pravomoci].
2. Financování z prostředků Unie může 
mít podobu zadávání zakázek 
v předobchodní fázi nebo zadávání 
zakázek na inovativní řešení, které 
provádí Komise či příslušný financující 
orgán buď vlastním jménem, nebo 
společně se zadavateli z členských států a 
přidružených zemí.
Zadávací řízení:
(a) musí dodržovat zásady 
transparentnosti, nediskriminace, 
rovného zacházení, řádného finančního 
řízení a proporcionality, pravidla 
hospodářské soutěže a případně směrnic 
2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, 
nebo pokud Komise jedná vlastním 
jménem, nařízení (EU) č. XX/2012 
[finanční nařízení];
(b) může obsahovat zvláštní podmínky, 
například omezení místa provedení 
zadaných činností pro zadávání zakázek 
v předobchodní fázi na území členských 
států a zemí přidružených k programu 
Horizont 2020, je-li to řádně odůvodněno 
cíli akcí;
(c) může opravňovat k zadání několika 
zakázek v rámci jednoho řízení 
(pořizování z více zdrojů);
(d) stanoví zadání zakázek hospodářsky 
nejvýhodnější nabídce (nabídkám).

Or. en

Odůvodnění

Článek se přesunuje pod vlastní nadpis.
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Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Finanční nástroje

1. Finanční nástroje mohou mít některou 
z uvedených forem, jsou vynakládány v 
souladu s [hlava VIII] nařízení (EU) č. 
XX/XX [finanční nařízení] a mohou být 
kombinovány s granty financovanými z 
rozpočtu Unie, včetně programu Horizont 
2020.
2. V souladu s čl. [18 odst. 2] nařízení 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení] jsou 
příjmy a splátky pocházející z finančního 
nástroje stanoveného podle nařízení (EU) 
č. XX/XX [Horizont 2020] přiděleny na 
tento finanční nástroj.
3. Příjmy a splátky pocházející 
z finančního nástroje na sdílení rizik 
zřízeného na základě rozhodnutí č. 
1982/2006/ES a počáteční fáze nástroje 
pro rychle rostoucí a inovativní malé a 
střední podniky (GIF 1) zřízeného podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1639/2006/ES, jsou vázány k 
nástupnickým finančním nástrojům podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [program 
Horizont 2020].

Or. en

Odůvodnění

Článek se přesunuje pod vlastní nadpis.

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Musí-li nezávislí odborníci pracovat 
s utajovanými informacemi, vyžaduje se 
před jejich jmenováním příslušná 
bezpečnostní prověrka.

2. Nezávislí odborníci se vyberou podle 
dovedností, zkušeností a znalostí vhodných 
ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. 
Při jmenování nezávislých odborníků  
Komise usiluje o vyvážené složení skupin 
odborníků, a to co se týče schopností, 
zkušeností a znalostí  v dané oblasti 
činnosti. Musí-li nezávislí odborníci 
pracovat s utajovanými informacemi, 
vyžaduje se před jejich jmenováním 
příslušná bezpečnostní prověrka.

Or. en

Odůvodnění

První věta se týká kritérií pro výběr jednotlivců a druhá věta zdůrazňuje význam vyváženého 
složení skupin odborníků.

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a jejich jednotlivé podíly na 
příslušné práci nelze určit, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

2. Pokud výsledky vytvořili účastníci akce 
společně a pokud tyto výsledky nelze 
připsat příslušným podílům na práci 
jednotlivých účastníků, jsou výsledky 
jejich společným vlastnictvím. 
Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení 
a podmínkách výkonu tohoto společného 
vlastnictví v souladu se svými povinnostmi 
podle grantové dohody.

Or. en

Odůvodnění

Společné vlastnictví existuje i v případech, kdy podíly na práci je možné určit. Otázkou spíše 
je, zda lze oddělit společně dosažené výsledky, v zájmu ochrany (patentová přihláška). Pokud 
nelze oddělit výsledek, je nutné uplatnit společné vlastnictví; podle určených podílů nebo 
podle jiného principu (např. rovným dílem).
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Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – druhý pododstavec – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám 
nevýhradní licence k využívání výsledků
ve společném vlastnictví bez práva 
udělovat sublicence, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn bez poplatků používat výsledky
ve společném vlastnictví, aniž by bylo 
nutné předem žádat o souhlas ostatních 
společných vlastníků.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné se rovněž vyjádřit k využití výsledků jednotlivci (bez poskytnutí licence).

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – druhý pododstavec – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) ostatní spoluvlastníci jsou o tom 
předem informováni;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – druhý pododstavec – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ostatním spoluvlastníkům je 
poskytnuta spravedlivá a přiměřená 
kompenzace.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li v dohodě o společném vlastnictví 
stanoveno jinak, je každý spoluvlastník 
oprávněn udílet třetím stranám 
nevýhradní licence k využívání výsledků 
ve společném vlastnictví bez práva 
udělovat sublicence, jsou-li splněny tyto 
podmínky:
(a) ostatní spoluvlastníci jsou o tom 
předem informováni;
(b) ostatním spoluvlastníkům je 
poskytnuta spravedlivá a přiměřená
kompenzace.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mohou-li výsledky nalézt obchodní 
nebo průmyslové využití, účastník, který je 
vlastní, prověří možnost jejich ochrany, a 
pokud je to možné a vzhledem 
k okolnostem opodstatněné, zajistí jejich 
náležitou ochranu na vhodné časové 
období a s vhodným územním rozsahem, a 
to s náležitým ohledem na své oprávněné 
zájmy a oprávněné zájmy, zejména 
obchodní, ostatních účastníků akce.

1. Mohou-li výsledky nalézt obchodní 
využití, účastník, který je vlastní, prověří 
možnost jejich ochrany, a pokud je to 
možné a vzhledem k okolnostem 
opodstatněné, zajistí jejich náležitou 
ochranu na vhodné časové období a 
s vhodným územním rozsahem, a to 
s náležitým ohledem na své oprávněné 
zájmy a oprávněné zájmy, zejména 
obchodní, ostatních účastníků akce.

Or. en



PR\903026CS.doc 47/75 PE489.632v01-00

CS

Odůvodnění
Rozdíl mezi koncepcemi komerčního využití  a průmyslového využití je i nadále nejasný, a 
proto bylo z důvodů srozumitelnosti  průmyslové využití z textu odstraněno.

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě nebo 
přidružené zemi za účelem jejich ochrany, 
musí před jakýmkoli šířením těchto 
výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou převzít 
vlastnictví těchto výsledků a podniknout 
nezbytné kroky pro jejich účinnou ochranu.

2. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí nechránit jím 
vytvořené výsledky z důvodů jiných než je 
nemožnost podle práva Unie či 
vnitrostátního práva nebo nedostatečný 
potenciál pro obchodní využití a pokud je 
nezamýšlí převést jinému právnímu 
subjektu usazenému v členském státě nebo 
přidružené zemi za účelem jejich ochrany, 
musí před jakýmkoli šířením těchto 
výsledků informovat Komisi nebo 
financující orgán. Komise jménem Unie 
nebo financující orgán mohou 
se souhlasem vlastnícího účastníka 
převzít vlastnictví těchto výsledků a 
podniknout nezbytné kroky pro jejich 
účinnou ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Tyto 
výsledky nesmějí být žádným způsobem 
šířeny, dokud Komise nebo financující 
orgán nepřijmou rozhodnutí nebo 
nerozhodnou, že převezmou vlastnictví, a 
nepodniknou nezbytné kroky pro zajištění 
ochrany. Grantová dohoda v tomto ohledu 

Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. Tyto 
výsledky nesmějí být žádným způsobem 
šířeny, dokud Komise nebo financující 
orgán nepřijmou rozhodnutí nebo 
nerozhodnou, že převezmou vlastnictví, a 
nepodniknou nezbytné kroky pro zajištění 
ochrany. Toto rozhodnutí je přijato do 45 
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stanoví lhůty. dnů.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení lhůt je dobrý přístup, avšak je nutné být konkrétnější. Pravidla pro účast by měla 
stanovit alespoň maximální časový rozsah, nejlépe 45 dní stanovených v šestém rámcovém 
programu.

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití, informuje Komisi nebo financující 
orgán, které mohou pokračovat v ochraně 
nebo ochranu prodloužit prostřednictvím 
převzetí vlastnictví těchto výsledků. 
Účastník to může odmítnout pouze tehdy, 
prokáže-li, že by tím byly významně 
poškozeny jeho oprávněné zájmy. 
Grantová dohoda v tomto ohledu stanoví 
lhůty.

3. Jestliže účastník, který obdržel finanční 
prostředky Unie, zamýšlí vzdát se ochrany 
výsledků nebo neusilovat o prodloužení 
této ochrany z důvodů jiných než je 
nedostatečný potenciál pro obchodní 
využití, informuje Komisi nebo financující 
orgán, které mohou se souhlasem 
vlastnícího účastníka pokračovat 
v ochraně nebo ochranu prodloužit 
prostřednictvím převzetí vlastnictví těchto 
výsledků. Účastník to může odmítnout 
pouze tehdy, prokáže-li, že by tím byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy. Grantová dohoda v tomto ohledu 
stanoví lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se využití. 
Všechny tyto další povinnosti musí být 
uvedeny v pracovním programu nebo 
pracovním plánu.

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se využití. 
Vzorová grantová dohoda obsahuje 
seznam možných dalších povinností 
týkajících se využití.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba přesně určit, co se předpokládá ohledně „dalších povinností týkajících se využití“. 
Tato otázka je potenciálně kritická a nelze ji ponechat na pracovní programy a grantové 
dohody. Zdá se tedy zcela nezbytné, aby byla objasněna co nejdříve, například ve vzorové 
grantové dohodě a  pokud možno i v pravidlech pro účast.

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se šíření výsledků.

V grantové dohodě mohou být stanoveny 
další povinnosti týkající se šíření výsledků.
Vzorová grantová dohoda obsahuje 
seznam možných dalších povinností 
týkajících se šíření výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přesně určit, co se předpokládá ohledně „dalších povinností týkajících se šíření 
výsledků“. Tato otázka je potenciálně kritická a nelze ji ponechat na pracovní programy a 
grantové dohody. Zdá se tedy zcela nezbytné, aby byla objasněna co nejdříve, například ve 
vzorové grantové dohodě a  pokud možno i v pravidlech pro účast.

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
uplatňuje se otevřený přístup za podmínek 
stanovených v grantové dohodě. Co se 
týče šíření ostatních výsledků, včetně 
údajů z výzkumu, mohou být v grantové 
dohodě stanoveny podmínky, za kterých je 
poskytnut otevřený přístup k takovým 
výsledkům, a to zejména v případě 
hraničního výzkumu ERV či v jiných 

Pokud jde o šíření výsledků 
prostřednictvím výzkumných publikací, 
v nichž jsou popsány, interpretovány nebo 
analyzovány údaje, znalosti či informace, 
které vznikly jako přímý výsledek 
financování programu Horizont 2020,
poskytne se otevřený přístup.
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vhodných oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Otevřený přístup se zpravidla poskytne u výzkumných publikací, v nichž jsou popsány, 
interpretovány nebo analyzovány údaje, znalosti či informace, které vznikly jako přímý 
výsledek financování programu Horizont 2020. Otevřený přístup se však omezí pouze na 
publikace. Co se týče přístupu a otevřeného přístupu, viz pozměňovací návrh 85.

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče šíření výsledků, mohou být 
v grantové dohodě stanoveny podmínky, 
za kterých je poskytnut otevřený přístup 
k takovým výsledkům, a to zejména 
v případě hraničního výzkumu ERV či 
v jiných vhodných oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 84. Dříve v čl. 40 odst. 2 bod 3.

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 
nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 

Jakékoli šíření výsledků musí být předem 
oznámeno ostatním účastníkům, pokud 
dotčené výsledky nejsou ve výlučném 
vlastnictví účastníka, který je šíří. Po 
oznámení může účastník vznést námitku, 
prokáže-li, že by zamýšleným šířením byly 
významně poškozeny jeho oprávněné 
zájmy týkající se jeho výsledků nebo 
stávajících znalostí. V takovém případě 
nemůže dojít k šíření nových znalostí, 
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Grantová dohoda může v tomto ohledu 
stanovit lhůty.

dokud nejsou podniknuty přiměřené kroky 
k ochraně těchto oprávněných zájmů. 
Grantová dohoda může v tomto ohledu 
stanovit lhůty.

Or. en

Odůvodnění
Povinnost informovat ostatní účastníky není přiměřená v případě, že účastník hodlá šířit 
vlastní výsledky. Povinnost oznámení a možnost vznést námitky mají obrovský potenciál 
zablokovat další postup.

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
veškeré informace a dokumenty, které jsou 
užitečné v souladu s podmínkami 
stanovenými v grantové dohodě.

3. Každý účastník podává Komisi nebo 
financujícímu orgánu zprávy o svých 
činnostech v oblasti využití a šíření 
výsledků. Pro účely sledování a šíření 
výsledků prováděného Komisí nebo 
financujícím orgánem poskytnou účastníci 
na žádost Komise veškeré informace a 
dokumenty, které jsou užitečné v souladu s 
podmínkami stanovenými v grantové 
dohodě. Lhůta pro splnění těchto 
povinností je upřesněna ve vzorové 
grantové dohodě.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče praktického provedení, mohlo by být užitečnější stanovit, aby  účastníci tuto 
informaci poskytovali na požádání, čímž se zajistí, že se spojí s centrálním kontaktním místem 
v Komisi, spíše než s projektovými pracovníky, kteří za projekt odpovídali před lety. Dále tato 
povinnost neměla platit neomezeně, například po dobu 50 let. Je třeba určit nějakou lhůtu.

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré patentové přihlášky, normy, 
publikace nebo jakékoli jiné formy šíření 
výsledků (včetně elektronické formy) 
obsahují prohlášení, jež může zahrnovat 
vizuální prostředky, o tom, že daná akce 
obdržela finanční podporu od Unie. Znění 
tohoto prohlášení se stanoví v grantové 
dohodě.

4. Veškeré patentové přihlášky, normy, 
publikace nebo jakékoli jiné formy šíření 
výsledků (včetně elektronické formy) 
obsahují prohlášení, jež může zahrnovat 
vizuální prostředky, o tom, že daná akce 
obdržela finanční podporu od Unie. Znění 
tohoto prohlášení se stanoví ve vzorové 
grantové dohodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, který hodlá převést výsledky,
v případě, že ostatní účastníci stále mají 
přístupová práva k převáděným 
výsledkům, předem uvědomit tyto ostatní 
účastníky a poskytnout jim dostatečné 
informace o zamýšleném novém 
vlastníkovi výsledků tak, aby tito ostatní 
účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se 
důvěrnosti, které vyplývají z právních 
předpisů v případě fúzí a akvizic, musí 
účastník, v případě, že ostatní účastníci 
stále mají přístupová práva k převáděným 
výsledkům a že dotčené výsledky nejsou ve 
výlučném vlastnictví účastníka, který 
hodlá převést výsledky, předem uvědomit 
tyto ostatní účastníky a poskytnout jim 
dostatečné informace o zamýšleném 
novém vlastníkovi výsledků tak, aby tito 
ostatní účastníci mohli analyzovat účinek 
zamýšleného převodu na možný výkon 
svých přístupových práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po oznámení může účastník proti převodu Po oznámení může účastník proti převodu 
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vlastnictví vznést námitku, pokud prokáže, 
že by zamýšlený převod nepříznivě 
ovlivnil výkon jeho přístupových práv. 
V takovém případě se převod nesmí 
uskutečnit, dokud mezi dotčenými 
účastníky nedojde k dohodě. Grantová 
dohoda může stanovit lhůty.

vlastnictví vznést námitku, pokud prokáže, 
že by zamýšlený převod nepříznivě 
ovlivnil výkon jeho přístupových práv. 
V takovém případě se převod nesmí 
uskutečnit, dokud mezi dotčenými 
účastníky nedojde k dohodě. Vzorová 
grantová dohoda stanoví lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že jsou splněny všechny další povinnosti 
týkající se využívání, může účastník, který 
výsledky vlastní, formou licencí nebo 
jiným způsobem udělit právo k jejich 
využívání libovolnému právnímu subjektu, 
a to včetně výhradního práva.

2. Za předpokladu, že je umožněn výkon 
veškerých přístupových práv k výsledkům 
a že účastník, který výsledky vlastní, splnil
všechny další povinnosti týkající se 
využívání, může tento účastník formou 
licencí nebo jiným způsobem udělit právo 
k využívání výsledků libovolnému 
právnímu subjektu, a to včetně výhradního 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec musí být přesnější, aby se předešlo nedorozuměním, jelikož by mohl znamenat, 
k udělení licencí může dojít, pouze pokud všichni plní své povinnosti týkající se využívání; 
„výsledků“ namísto „k jejich“ je jednoznačnější.

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účastníci v písemné dohodě jakýmkoli 
způsobem uvedou stávající znalosti, které 
v akci využijí.

Účastníci uvedou písemně stávající 
znalosti, které v akci využijí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účastníci téže akce se před přistoupením 
ke grantové dohodě vzájemně informují o 
jakýchkoli právních či jiných omezeních, 
která se týkají poskytnutí přístupu k jejich 
stávajícím znalostem. Každá dohoda o 
stávajících znalostech následně uzavřená 
účastníkem zajistí možnost výkonu 
veškerých přístupových práv.

3. Účastníci téže akce se před přistoupením 
ke grantové dohodě vzájemně informují o 
jakýchkoli právních či jiných omezeních, 
která se týkají poskytnutí přístupu k jejich 
stávajícím znalostem. Každá dohoda o 
stávajících znalostech následně uzavřená 
účastníkem zajistí možnost výkonu 
veškerých přístupových práv. Komise nebo 
financující orgán má před uzavřením 
grantové dohody k dispozici informace o 
každém tomto omezení a zvažují jejich 
dopady na splnění cílů akce.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh pomůže předejít tomu, aby seznam výjimek z přístupových práv 
obsahoval prvky, které jsou nutné k dosažení cílů akce. Na druhou stranu jsou výjimky 
nezbytné u případů, kdy jsou části stávajících znalostí upraveny dohodami (např. dohody o 
nezveřejnění nebo dohody o podstatném předávání) a licencemi udělenými třetím stranám.

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud přístup k nim potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

1. Účastník má přístupová práva 
k výsledkům jiného účastníka stejné akce, 
pokud tato přístupová práva potřebuje pro 
provedení své práce v rámci této akce.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného právního 
předpisu. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění používaní výrazů „přístup“ a „přístupová práva“.

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
usazený v členském státě nebo přidružené 
zemi rovněž přístupová práva k výsledkům 
nebo stávajícím znalostem, a to za stejných
podmínek, pokud je tento přístup zapotřebí 
pro využití výsledků vytvořených 
účastníkem, ke kterému je přidružen.

3. Nestanoví-li dohoda o založení 
konsorcia jinak, má přidružený subjekt 
rovněž přístupová práva k výsledkům nebo 
stávajícím znalostem, a to za spravedlivých 
a přiměřených podmínek, pokud je tento 
přístup zapotřebí pro využití výsledků 
vytvořených účastníkem, ke kterému je 
přidružen.

Or. en

Odůvodnění

Toto omezení je třeba odstranit, aby bylo možné přilákat celosvětově působící společnosti, 
které by se mohly stát cennými partnery v akcích.

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádost o přístup podle odstavců 1, 2 
nebo 3 lze podat do jednoho roku po 
skončení akce. Účastníci se však mohou 
dohodnout i na jiné lhůtě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit řádné využívání, neměla by být stanovena žádná lhůta. Lhůta by neměla být 
stanovena v případě, že žádost účastníka o přístup je v souladu s původní dohodou mezi 
účastníky.
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Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Tato přístupová práva jsou 
omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití.

1. Orgány a instituce Unie mají přístupová 
práva k výsledkům účastníka, který obdržel 
finanční prostředky Unie, pro účely 
rozvoje, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. Tato přístupová práva jsou 
omezena na neobchodní a nekonkurenční 
použití a nezahrnují právo na udělování 
sublicencí. Unie poskytne vlastnícímu 
účastníkovi dostatečné důkazy, že 
přístupová práva budou přispívat k 
rozvoji, provádění a sledování politik nebo 
programů Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 vypouští se
Zvláštní ustanovení

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o změnách složení konsorcia, 
utajovaných informacích, využití, šíření a 
převodech výsledků a licencích 
k výsledkům.
2. V případě akcí na podporu stávající 
nebo nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se uživatelů této 
infrastruktury.
3. V případě akcí ERV v oblasti 
hraničního výzkumu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
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zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.
4. V případě akcí týkajících se odborné 
přípravy a mobility může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení o závazcích 
týkajících se výzkumných pracovníků, 
kteří mají z akce prospěch, vlastnictví, 
přístupových práv a přenositelnosti.
5. V případě koordinačních a podpůrných 
akcí může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení zejména o vlastnictví, 
přístupových právech, využívání a šíření.
6. V případě nástroje pro MSP a grantů 
financujících orgánů, které jsou zaměřeny 
na MSP, může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení zejména o 
vlastnictví, přístupových právech, 
využívání a šíření.
7. V případě znalostních a inovačních 
společenství Evropského inovačního a 
technologického institutu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení 
zejména o vlastnictví, přístupových 
právech, využívání a šíření.

Or. en

(Čl. 47 odst. 1–6 se přesunují pod nový nadpis. Čl. 47 odst. 7 se přesunuje do čl. 1 odst. 3.)

Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Článek 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48 vypouští se
Ceny

Udělení každé ceny je podmíněno přijetím 
vhodných závazků v oblasti publicity. 
Pracovní program nebo pracovní plán 
mohou obsahovat zvláštní povinnosti 
týkající se využívání a šíření.



PE489.632v01-00 58/75 PR\903026CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Přesunuje se pod nový nadpis.

Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se
Zadávání zakázek, zadávání zakázek v 

předobchodní fázi a zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení

1. Výsledky vytvořené v rámci zakázky 
zadané Komisí vlastní Unie, není-li 
v rámci nabídkového řízení stanoveno 
jinak.
2. Smlouvy v případě zadávání zakázek 
v předobchodní fázi obsahují zvláštní
ustanovení o vlastnictví, přístupových 
právech a udělování licencí, aby bylo 
zajištěno co největší převzetí výsledků a 
aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění. Dodavatel, 
který vytvoří výsledky v rámci zakázky 
v předobchodní fázi, musí vlastnit alespoň 
s nimi spojená práva duševního 
vlastnictví. Zadavatelé získají alespoň 
přístupová práva k výsledkům bez 
poplatků pro své vlastní použití, jakož i 
právo udělovat nebo vyžadovat, aby 
zúčastnění dodavatelé udělovali, třetím 
stranám nevýhradní licence k využívání 
výsledků za spravedlivých a přiměřených 
podmínek bez práva udělovat sublicence. 
Jestliže dodavatel ve stanovené době po 
zadání zakázky v předobchodní fázi, která 
je uvedena ve smlouvě, výsledky obchodně 
nevyužije, převede vlastnictví výsledků na 
zadavatele.
3. Smlouvy v případě zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
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přístupových právech a udělování licencí, 
aby bylo zajištěno co největší převzetí 
výsledků a aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuje se pod nový nadpis.

Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Hlava III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava III a
Zvláštní ustanovení

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 a
Ceny

1. Financování z prostředků Unie může 
mít formu cen, jak je definováno v [hlavě 
VII] nařízení (EU) č. XX/XX [finanční 
nařízení]. Udělování cen je podporováno, 
nikoliv však jako náhrada za řádně 
strukturované financování.
2. Pravidla soutěže jsou stanovena v 
pracovním programu.
3. Pravidla soutěže alespoň stanoví 
podmínky pro účast, kritéria pro udělení,  
včetně lhůty pro podávání návrhů a lhůty 
pro udělení,částku ceny a ustanovení 
ohledně platby.
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Ceny nelze udílet přímo, bez uskutečnění 
soutěže, a každý rok se zveřejňují.
4. Přihlášky do soutěže vyhodnocuje 
komise odborníků na základě 
zveřejněných pravidel soutěže.
Ceny poté uděluje příslušná schvalující 
osoba vycházející z posouzení 
provedeného komisí odborníků, kteří mají 
na základě posouzení kvality návrhů 
možnost rozhodnout, zda doporučí udělení 
ceny, či nikoli.
5. Výše ceny nezávisí na nákladech, které 
příjemci vznikly.
6. Pokud provedení akce nebo pracovního 
programu vyžaduje, aby příjemce grantu 
Unie udělil ceny třetím osobám, smí 
příjemce grantu Unie tyto ceny 
poskytnout, jestliže je minimální obsah 
pravidel soutěže přísně definován 
v rozhodnutí o grantu nebo v grantové 
dohodě mezi příjemcem a Komisí, tak aby 
příjemci nebyl ponechán prostor pro volné 
uvážení.
7. Na šíření výsledků se vztahuje hlava III 
tohoto nařízení. Veškeré další povinnosti 
týkající se šíření a využívání výsledků jsou 
stanoveny v pravidlech soutěže.
8. Není-li cena udělena ve lhůtě stanovené 
pravidly soutěže,  prostředky přidělené na 
soutěž se přerozdělí v rámci téhož cíle 
podle nařízení (EU) č. XX/XX [program 
Horizont 2020].

Or. en

Odůvodnění
Přesunuto z článků 34  a  48. Odstavce 3–6 obsahují nynější znění návrhu finančního 
nařízení, který je stále předmětem třístranných jednání, a tudíž se mohou změnit po přijetí 
návrhu. Odstavec 7 přidává klíčová ustanovení pro práva k duševnímu vlastnictví a pro šíření 
výsledků. Odstavec 8 zajišťuje, že finanční prostředky přidělené v rámci programu Horizont 
2020 zůstanou v rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací, zejména v případě, že nový nástroj cen 
na podporu inovací nepřináší kýžené dopady.
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Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Článek 49 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 b
Zadávání zakázek, zadávání zakázek v 

předobchodní fázi a zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení

1. Na každou zakázku, kterou zadává 
Komise společně s členskými státy, se 
vztahují pravidla zadávání veřejných 
zakázek uvedená v nařízení (EU) 
č. XX/XX [finanční nařízení] a nařízení 
(EU) č. XX/XX [nařízení v přenesené 
pravomoci].
2. Financování z prostředků Unie může 
mít podobu zadávání zakázek v 
předobchodní fázi nebo zadávání zakázek 
na inovativní řešení, které provádí Komise 
společně se zadavateli z členských států a 
přidružených zemí.
Zadávací řízení:
(a) musí dodržovat zásady 
transparentnosti, nediskriminace, 
rovného zacházení, řádného finančního 
řízení a proporcionality, pravidla 
hospodářské soutěže a případně směrnic 
2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES.
(b) může obsahovat zvláštní podmínky, 
například omezení místa provedení 
zadaných činností pro zadávání zakázek 
v předobchodní fázi na území členských 
států a zemí přidružených k programu 
Horizont 2020, je-li to řádně odůvodněno 
cíli akcí;
(c) může opravňovat k zadání několika 
zakázek v rámci jednoho řízení 
(pořizování z více zdrojů);
(d) stanoví zadání zakázek hospodářsky 
nejvýhodnější nabídce (nabídkám).
3. Smlouvy v případě zadávání zakázek 
v předobchodní fázi obsahují zvláštní 
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ustanovení o vlastnictví, přístupových 
právech a udělování licencí, aby bylo 
zajištěno co největší převzetí výsledků a 
aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění. Dodavatel, 
který vytvoří výsledky v rámci zakázky 
v předobchodní fázi, musí vlastnit alespoň 
s nimi spojená práva duševního 
vlastnictví. Zadavatelé získají alespoň 
přístupová práva k výsledkům bez 
poplatků pro své vlastní použití, jakož i 
právo udělovat nebo vyžadovat, aby 
zúčastnění dodavatelé udělovali, třetím 
stranám nevýhradní licence k využívání 
výsledků za spravedlivých a přiměřených 
podmínek bez práva udělovat sublicence. 
Jestliže dodavatel ve stanovené době po 
zadání zakázky v předobchodní fázi, která 
je uvedena ve smlouvě, výsledky obchodně 
nevyužije, převede vlastnictví výsledků na 
zadavatele.
4. Smlouvy v případě zadávání veřejných 
zakázek na inovativní řešení obsahují 
zvláštní ustanovení o vlastnictví, 
přístupových právech a udělování licencí, 
aby bylo zajištěno co největší převzetí 
výsledků a aby nedocházelo k žádnému 
nespravedlivému zvýhodnění.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto z článků 35 a 49. Zadávání veřejných zakázek provádí pouze Komise společně s 
členskými státy a se zadavateli z členských států, čím se zajistí, že zadavatelé skutečné určí 
poptávku veřejnosti a reagují na ni.

Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Článek 49 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 c
Finanční nástroje
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1. Finanční nástroje mohou mít některou 
z uvedených forem, jsou vynakládány v 
souladu s [hlava VIII] nařízení (EU) č. 
XX/XX [finanční nařízení] a mohou být 
kombinovány s granty financovanými z 
rozpočtu Unie, včetně programu Horizont 
2020.
2. Finanční prostředky poskytnuté v rámci 
finančních nástrojů nařízení (EU) 
č. XX\/XX [program Horizont 2020] musí 
doprovázet odpovídající výše finančních 
prostředků poskytnutých Evropskou 
investiční bankou nebo jinými programy 
Unie.
3. V souladu s čl. [18 odst. 2] nařízení 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení] jsou 
příjmy a splátky pocházející z finančního 
nástroje stanoveného podle nařízení (EU) 
č. XX/XX [Horizont 2020] přiděleny na 
tento finanční nástroj.
4. Příjmy a splátky pocházející 
z finančního nástroje na sdílení rizik 
zřízeného na základě rozhodnutí č. 
1982/2006/ES a počáteční fáze nástroje 
pro rychle rostoucí a inovativní malé a 
střední podniky (GIF 1) zřízeného podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1639/2006/ES, jsou vázány k 
nástupnickým finančním nástrojům podle 
nařízení (EU) č. XX/XX [program 
Horizont 2020].

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto z článku 36. Přidává se odstavec 2, jehož cílem je znásobit pákový efekt finančních 
nástrojů spadajících pod program Horizont 2020 a podobat se struktuře financování 
finančního nástroje pro sdílení rizik, v němž jsou finanční prostředky ES doprovázeny 
odpovídající částkou finančních prostředků z EIB. Jeví se jako klíčové tuto strukturu 
zachovat, aby bylo dosaženo kýženého pákového efektu finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Článek 49 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 d
Partnerství veřejného a soukromého 

sektoru
1. V souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. XX/XX [program Horizont 2020] může 
být program Horizont 2020 prováděn 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, pokud se všichni 
zúčastnění partneři zaváží k podpoře 
rozvoje a provádění programu Horizont 
2020.
2. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru se určí otevřeným a průhledným 
způsobem na základě hodnocení 
nezávislých odborníků v souladu s 
článkem 37 tohoto nařízení. Toto 
hodnocení vychází z následujících kritérií:
(a) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;
(b) míra dopadu na průmyslovou 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a 
socioekonomické otázky;
3. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud jsou splněna a ve 
smluvním ujednání stanovena tato 
kritéria:
(a) dlouhodobý závazek všech partnerů na 
základě sdílené vize a jasně vymezených 
cílů;
(b) rozsah zapojených zdrojů a schopnost 
zajistit další investice do výzkumu 
a inovací;
(c) jasné vymezení úloh každého 
z partnerů a dohodnuté klíčové ukazatele 
výkonnosti na zvolené období.
4. Pravidla pro účast a šíření výsledků 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která byla navázána a 
financována v rámci programu Horizont 
2020 jsou plně v souladu s nařízením 
(EU) č. XX/XX [finanční nařízení] a s 
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pravidly stanovenými tímto nařízením, s 
výjimkou případů specifických potřeb.
Pravidla pro partnerství veřejného a 
soukromého sektoru se mohou odchylovat 
od služebního řádu Unie, pokud akty, 
kterými se tyto subjekty podle čl. 1a odst. 2 
služebního řádu zřizují, použití služebního 
řádu nepředpokládají.
5. Odchylky od pravidel uvedených 
v odstavci 2 a zvláštní důvody pro takové 
odchylky musí být oznámeny Evropskému 
parlamentu a Radě v pracovním 
dokumentu, který je vypracováván každý 
rok. Pracovní dokument rovněž shrne 
pokrok při dosahování cíle, pro nějž byly 
jednotlivé subjekty zřízeny, a význam výše 
uvedených odchylek pro dosažení tohoto 
pokroku.
6. Účast Unie v těchto partnerstvích může 
mít jednu z těchto forem:
(a) finanční příspěvky Unie pro společné 
podniky založené na základě článku 187 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
v rámci sedmého rámcového programu 
s výhradou změny jejich základních aktů; 
pro nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru založená na základě 
článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro další financující 
orgány uvedené v čl. [55 odst. 1 písm. b) 
bodě v) nebo vii)] nařízení (EU) č. XX/XX 
[finanční nařízení]. Tato forma 
partnerství se použije pouze v případech, 
kdy je to opodstatněno rozsahem 
sledovaných cílů a mírou potřebných 
zdrojů;
(b) uzavření smluvního ujednání mezi 
partnery uvedenými v odstavci 1, ve 
kterém se stanoví cíle partnerství, 
příslušné závazky partnerů, hlavní 
ukazatele výkonnosti a výstupy, kterých se 
má dosáhnout, včetně označení 
výzkumných a inovačních činností, na 
které se žádá podpora z programu 
Horizont 2020.
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Or. en

(Viz znění pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu 241 (článek 196b + c) k 
finančnímu nařízení, které je v současnosti předmětem třístranných rozhovorů. Viz nařízení o 

programu HORIZONT 2020, článek 19.)

Odůvodnění

V zájmu právní jednoznačnosti a soudržnosti byly podmínky pro účast stanovené v článku 19 
nařízení o programu Horizont 2020 doplněny  o odpovídající článek v pravidlech pro účast.

Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Článek 49 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 e
Partnerství v rámci veřejného sektoru

1. Pravidla stanovená v tomto nařízení se 
rovněž vztahují na partnerství v rámci 
veřejného sektoru, jak je uvedeno v 
článku [20] nařízení (EU) č. XX/XX 
[Horizont 2020].
2. Partnerství v rámci veřejného sektoru 
financovaná nástrojem ERA-NET mohou 
být způsobilá ke spolufinancování v rámci 
programu Horizont 2020, jsou-li splněny 
následující podmínky:
(a) značné předchozí finančními závazky 
zúčastněných subjektů, pokud jde o 
společné výzvy a akce
(b) harmonizovaná pravidla a způsoby 
provádění společných výzev a akcí.
Partnerství v rámci veřejného sektoru lze 
podporovat buď v rámci priorit 
stanovených v čl. 5 odst. 2, nebo mezi 
těmito prioritami, zejména 
prostřednictvím:
3. Iniciativy společného plánování 
v souladu s článkem 185 Smlouvy o 
fungování EU mohou být způsobilá ke 
spolufinancování v rámci programu 
Horizont 2020, jsou-li splněny následující 
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podmínky:
(a) reálná potřeba specializované 
prováděcí struktury na základě článku 
185 Smlouvy o fungování EU;
(b) vysoká míra závazku zúčastněných 
zemí k integraci na vědecké, řídící 
a finanční úrovni;
(c) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;
(d) kritická míra s ohledem na velikost a 
počet dotčených programů, podobnost 
činností a jejich podíl na příslušném 
výzkumu; a
4. Komise může úkoly plnění rozpočtu 
svěřit iniciativě společného plánování, 
pokud jsou splněna a v dohodě stanovena 
tato kritéria:
(a) jasné vymezení sledovaného cíle a jeho 
význam pro cíle programu Horizont 2020 
a obecnější cíle politiky Unie;
(b) jasné finanční závazky zúčastněných 
zemí včetně předchozích závazků sdružit 
vnitrostátní nebo regionální investice pro 
účely nadnárodního výzkumu a inovací;

Or. en

(Viz článek 20 nařízení o programu Horizont do roku 2020.)

Odůvodnění

V zájmu právní jednoznačnosti a soudržnosti byly podmínky pro účast stanovené v článku 20 
nařízení o programu Horizont 2020 doplněny odpovídajícím článkem v pravidlech pro účast.

Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Článek 49 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49
Nástroj pro malé a střední podniky

1. Pouze malé a střední podniky mohou 
reagovat na výzvy k podávání návrhů 
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vydané v rámci specializovaného nástroje 
pro malé a střední podniky uvedené v 
článku [18] nařízení (EU) č. XX/XX 
[Horizont 2020].

2. Výzvy k předkládání návrhů v rámci 
nástroje pro malé a střední  podniky musí 
být otevřené a v největší možné míře 
založené na přístupu zdola nahoru. Je-li 
to uvedeno v pracovním programu, může 
se použít zjednodušený dvoustupňový 
postup hodnocení, pokud to s sebou 
nenese prodloužení doby na celkové 
hodnocení.
3. V souladu s článkem 17a nesmí „doba 
pro uzavření smlouvy“ v rámci nástroje 
pro malé a střední  podniky přesáhnout 
šest měsíců.
3. V souladu s tímto nařízením může  
grantová dohoda uzavřená v rámci 
nástroje pro malé a střední podniky 
obsahovat zvláštní ustanovení zejména o 
zadávání subdodávek, vlastnictví, 
přístupových právech a o využívání a 
šíření výsledků.
4. Je-li nutné při provádění akce provést 
revizi grantové dohody uzavřené v rámci 
nástroje pro malé a střední podniky, 
zejména co se týče změn ve složení 
konsorcia, použije se zjednodušený postup 
revize.
5. Komise zajistí dostatečnou doplňkovost 
nástroje pro malé a střední podniky 
v rámci programu Horizont 2020 s 
finančními nástroji v rámci téhož 
programu a programu COSME, a dále se 
systémy a nástroji zavedenými společně se 
členskými státy, jako je například 
společný program Eurostars.

Or. en

Odůvodnění

Dále by specializovaná příloha nařízení o programu Horizont 2020 měla podrobněji rozvést 
fungování všech specializovaných nástrojů a programů financování předpokládaných v rámci 
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programu Horizont 2020, včetně nástroje pro malé a střední podniky. Může být zaveden 
program inovačních voucherů, který v současné době probíhá v několika členských státech, 
jako nový systém grantů spadající pod nástroj pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Článek 49 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 g
Jiná zvláštní ustanovení

1. V případě akcí, které zahrnují činnosti 
související s bezpečností, může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o změnách složení konsorcia, 
utajovaných informacích, využití, šíření a 
převodech výsledků a licencích 
k výsledkům.
2. V případě akcí na podporu stávající 
nebo nové výzkumné infrastruktury může 
grantová dohoda obsahovat zvláštní 
ustanovení týkající se využívání této 
infrastruktury.
3. V případě akcí ERV v oblasti 
hraničního výzkumu může grantová 
dohoda obsahovat zvláštní ustanovení, 
zejména o přístupových právech, 
přenositelnosti a šíření, která se týkají 
účastníků, výzkumných pracovníků a 
kterékoli strany, která je akcí dotčena.
4. V případě akcí týkajících se odborné 
přípravy a mobility může grantová dohoda 
obsahovat zvláštní ustanovení o závazcích 
týkajících se výzkumných pracovníků, 
kteří mají z akce prospěch, vlastnictví, 
přístupových práv a přenositelnosti.
5. V případě koordinačních a podpůrných 
akcí může grantová dohoda obsahovat 
zvláštní ustanovení zejména o vlastnictví, 
přístupových právech, využívání a šíření 
výsledků.

Or. en
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Odůvodnění

Zvláštní ustanovení by se mimo jiné měla, zejména u výzkumných infrastruktur a je-li to 
nutné, vztahovat na další aspekty využívání infrastruktur, nejen na uživatele.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod 
Zpravodaj velmi vítá návrh Komise týkající se „Pravidel pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020“, který je významným krokem vpřed. Chválí především tyto aspekty:

 široké přijetí obvyklých účetních postupů příjemců; 

 jednotný soubor pravidel pro financování všech opatření přijatých účastníky v rámci 
programu Horizont 2020;

 snížené požadavky co se týče systému zaznamenávání času; 

 zahrnutí DPH do definice způsobilých nákladů;   

Zpravodaj se však domnívá, že některé žádoucí změny Komise v návrhu formuluje příliš 
neurčitě a že ostatní změny se jeví jako příliš zjednodušující nebo se ze strany výzkumné a 
inovační komunity nesetkaly se souhlasem. Zpravodaj kriticky hodnotí především tyto 
aspekty:

 neexistující možnost uplatnit náhradu nepřímých nákladů na základě skutečných 
nákladů;

 Jednotná sazba financování, která nebere v potaz specifické systémy nákladů různých 
účastníků, což vede k neúčinnému a nepřiměřenému financování (zejména u činnosti 
určené ke komerčnímu využití) a v porovnání se sedmým rámcovým programem k 
nárůstu průměrné výše náhrad na projekt;

 nejisté a omezené přijetí obvyklých účetních postupů příjemců;

 existence obecné únikové doložky z jednotného souboru pravidel platného pro 
všechny druhy financujících orgánů; 

 rozsáhlá flexibilita navrhovaných pravidel, která příliš mnoho důležitých rozhodnutí 
ponechává na úroveň pracovního programu;

 žádné podstatné zlepšení ohledně zkrácení průměrné „doby pro udělení“;

Cílem pozměňovacích návrhů zpravodaje je prohloubit interinstitucionální diskuse o 
pravidlech a podnítit k dalším podrobným konzultacím s výzkumnou a inovační komunitou. 

Zpravodaj by chtěl ještě jednou zdůraznit, že 
má-li se  dosáhnout cílů, které v předchozích 
zprávách stanovil Parlament, a posloužit 
zájmům výzkumné a inovační komunity, musí 
pravidla citlivě vyvážit čtyři rozhodující 
zásady: zjednodušení, zodpovědnost, pružnost 
a spolehlivost. Úspěšné provedení programu 
Horizont 2020 bude do značné míry záviset na 
jejich vyvážení a plnění.
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Potenciální dopad stávajícího návrhu Komise
Byly provedeny modelové výpočty1, které porovnávají průměrnou výši příspěvku EU na akci 
v sedmém rámcovém programu a v programu Horizont 2020 podle různých kategorií 
účastníků. Podle těchto výpočtů by navrhovaný model 100/20 zvýšil průměrnou výši náhrad u 
účastníků z průmyslu (+ 46,8 %) a malých a středních podniků (+ 7,7 %), zatímco 
neziskovým výzkumným organizacím (– 0,5 %) a univerzitám (– 0,9 %) s by úroveň 
financování poněkud snížil. Očekává se, že používání modelu 100/20 povede k celkovému 
nárůstu příspěvku EU na jeden projekt o 7,2 %, přičemž přebytek je převážně ve prospěch 
účastníků z průmyslu. 

Bude-li jedinou možností náhrady nepřímých nákladů paušální sazba ve výši 20 %, přinese to 
účastníkům s nákladnými špičkovými výzkumnými zařízeními v porovnání se sedmým 
rámcovým programem  strukturální nevýhodu. To by mělo dopad na řadu výzkumných 
středisek a soukromých společností a rovněž na mnoho univerzit, které vyvinuly značné 
několikaleté úsilí, aby přešly na systém úplného nákladového účetnictví. Některé tyto 
subjekty to může odradit od účasti na projektech programu Horizont 2020, zejména u činností 
určených ke komerčnímu využití, kde platí systém 70/20, který by úroveň jejich financování 
ještě snížil. 

Dalším významným faktorem, který je třeba posoudit co se týče jeho potenciálně negativních 
dopadů na plnění cílů programu Horizont 2020, je předpokládané oddělení výzev k projektům 
v oblasti výzkumu a vývoje a výzev k projektům v oblasti činností určených ke komerčnímu 
využití. Obecné pravidlo, že se na projekt uplatňuje jednotná sazba náhrady – v projektech 
v oblasti činností určených ke komerčnímu využití, ačkoli mohou obsahovat výzkumnou 
činnosti, je použita sazba 70/20 na všechny aktivity – přináší výzkumným střediskům a 
vysokým školám nepříznivou výši financování, budou-li se zabývat výzkumnou činností v 
rámci projektů v oblasti činností určených ke komerčnímu využití. Tyto zúčastněné strany by 
se pravděpodobně z těchto projektů stáhly, čímž by mohly ještě více utvrdit propast mezi 
výzkumem a inovací, zbrzdit integraci znalostního trojúhelníku a prodloužit cyklus inovací.

Rozpočtová omezení a hospodářské důsledky
Program Horizont 2020 sice má způsobit  zásadní posun směrem k většímu počtu inovací v 
Evropě, avšak navýšení rozpočtu o 6,19 % stěží přinese udržitelné výsledky. Zpravodaj proto 
opět zdůrazňuje požadavek Parlamentu, aby na tento program byla vyčleněna částka 100 
miliard. 

V tomto ohledu, co se týče plnění rozpočtu programu Horizont 2020 nelze podcenit dopad 
pravidel a zejména případný návrh systému sazeb náhrad. Zpravodaj zdůrazňuje své obavy, že 
budou-li stanoveny příliš vysoké sazby náhrad, může to výrazně omezit počet projektů, které 
bude možné financovat v rámci programu Horizont 2020, čímž se rovněž sníží celkový dopad 
programu a potenciálně se zbrzdí provádění stěžejní iniciativy Unie inovací a strategie Evropa 

                                               
1 Neoficiální dokument Komise s názvem "Program Horizont 2020 – zjednodušení pravidel financování: 
jednotná sazba náhrad pro všechny účastníky a činnosti a jednotná paušální sazba pro nepřímé náklady", 
19. 4. 2012.
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2020.

Tento problém se může prohloubit, jelikož je možné, že výsledek jednání o příštím víceletém 
finančním rámci zanechá program Horizont 2020 s ještě nižšími finančními prostředky, než 
nyní navrhuje Komise. 

Zpravodaj předvídá možnost omezeného rozpočtu programu Horizont 2020 a zaměřuje se na 
zachování průměrné výše příspěvku EU na jeden projekt, kterou zaručoval sedmý rámcový 
program, čímž zajistí, že nebude nutné snížit celkový počet projektů v důsledku 
nepřiměřeného a neefektivního financování projektu.

Z ekonomického hlediska je nutné, aby financování činností určených ke komerčnímu využití 
fungovalo podle jasně stanovené koncepce. Zpravodaj zdůrazňuje, že co se týče soukromých 
investic, financování z prostředků Unie v oblasti výzkumu a inovací se musí zaměřit na 
značný pákový efekt. Financování z prostředků Unie musí být přiměřené a nesmí vést k 
narušením trhu. 

Zjednodušený soubor sazeb náhrad, který umožní nepřerušené financování celého 
inovačního cyklu 
S ohledem na výše uvedené odhady možných důsledků navrhovaných pravidel a na 
rozpočtové obavy  se zpravodaj rozhodl předložit alternativní soubor sazeb náhrad. Tento 
soubor sazeb odpovídá specifickým potřebám různých účastníků a pokouší se nalézt lepší 
rovnováhu mezi přiměřeným zjednodušením a účinnější a zodpovědnější politikou v oblasti 
výzkumu a inovací.

Za prvé zpravodaj navrhuje všem typům účastníků opět umožnit náhrady skutečných 
nepřímých nákladů na základě jejich obvyklých účetních postupů. To lze doporučit z řady 
důvodů – návaznost, zjednodušení a udržitelnost politiky Unie v oblasti financování 
výzkumu, vývoje a inovací, což přitáhne vynikající účastníky. Opětovné zavedení této 
možnosti by však vedlo k ještě většímu nárůstu celkového příspěvku EU na projekt (+ 9,2 
%)1, a z toho důvodu se zpravodaj domnívá, že alternativní soubor sazeb náhrad je ještě 
důležitější. 

Zpravodaj proto navrhuje rozlišovat sazby náhrad nejen podle druhu činnosti (RD/CtM), jak 
je tomu v současnosti, ale i podle metody výpočtu nákladů (přímé náklady + paušální 
sazba/plné náklady) a typu účastníka (univerzity, výzkumná střediska, ostatní/malé a střední 
podniky/průmysl). Zpravodaj se domnívá, že toto rozlišení umožňuje přizpůsobenější přístup 
k financování účastníků  a díky tomu i bezproblémové financování inovací, což usnadňuje 
kombinace výzkumných činností a  činností určených ke komerčnímu využití v rámci jednoho 
projektu a integraci znalostního trojúhelníku. 

Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že financování inovací nadále zůstává rozpočtovou „tajemnou 
skříňkou“, neboť nebyly uvedeny žádné informace o podílu projektů v oblasti činností 

                                               
1 Neoficiální dokument Komise: “Program Horizont 2020: vysvětlení některých aspektů pravidel pro účast a 
šíření”, 29. 5. 2012. 
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určených ke komerčnímu využití v rámci rozpočtu programu Horizont 2020. Vzhledem 
k tomu, že činnost určená ke komerčnímu využití, jako je například demonstrace, testování a 
pilotní testování, jsou zpravidla mnohem nákladnější než projekty v oblasti výzkumu a 
vývoje, zpravodaj považoval za nutné přizpůsobit sazbu náhrady u činností určených ke 
komerčnímu využití této nejisté situaci, aby se předešlo významnému snížení financování 
výzkumu a vývoje v Unii. 

Zjednodušení v zájmu všech účastníků
V uplynulých dvou letech Parlament opakovaně vyzýval Komisi, aby zaujala radikálnější 
přístup ke zjednodušení. Nyní má před sebou návrh, jehož některé aspekty jsou příliš 
zjednodušené a další nebyly patřičně zohledněny. Zpravodaj proto navrhuje řadu 
zjednodušujících opatření, které Parlament prosazoval v předchozích zprávách.  

Zpravodaj navrhuje dále rozšířit přijímání obvyklých účetních postupů, neboť je přesvědčen, 
že tím lze dosáhnout skutečného snížení administrativní zátěže a rizika chyb v zájmu všech 
účastníků. 

Mimo uznání obvyklých účetních postupů příjemců se zpravodaj domnívá, že jasný a 
jednotný soubor společných pravidel je dalším úhelným kamenem zjednodušení v programu 
Horizont 2020, a vyzývá proto k důkladné realizaci této myšlenky. Pochybuje, že velká míra 
flexibility v průběhu procesu provádění povede ke zjednodušení, spíše naopak. Flexibilita je 
nutná pro některé financující orgány, avšak většině účastníků by spíše prospěl jasný soubor 
spolehlivých pravidel. Opětovné zavedení vzorové grantové dohody jako standardního 
referenčního dokumentu pro všechny grantové dohody objasní několik definic a ustanovení a 
zavede nový nadpis „Zvláštní ustanovení“, který obsahuje specializované články o cenách, 
veřejných zakázkách, finančních nástrojích, nástroji pro malé a střední podniky, PPP a P2P, 
což jsou návrhy, jejichž cílem je posílit myšlenku „jednotný soubor pravidel“.  

Dále by zpravodaj chtěl, aby byl program Horizont 2020 přístupnější nově příchozím a 
nezkušeným žadatelům. K tomu účelu se jako užitečné návrhy jeví vytvoření jediných 
uživatelsky přívětivých vstupních stránek, sloučení pracovních plánů financujících orgánů ´do 
pracovních programů Komise a rovněž vysvětlující pokyny k výběrovému řízení.

Řešení skutečných potřeb průmyslu
Zpravodaj se obává, že nárůst výše náhrad pro účastníky průmyslu, jak to v současné době 
navrhuje Komise, by mohly sloužit jako finanční vyrovnání za nedostatky programu, které 
nebyly řešeny, což tudíž přines jen kosmetickou úpravu podílu odvětví na celkovém rozpočtu 
programu Horizont 2020, avšak ve skutečnosti se počet účastníků z řad průmyslu v projektech 
programu nezvýšil. 

Zpravodaj proto sleduje cíl řešit skutečné potřeby účastníků z řad průmyslu. V tomto ohledu 
je nejvýznamnějším opatřením zřetelné omezení doby pro udělení grantu na šest měsíců. Čas 
je stále důležitějším faktorem, neboť program Horizont 2020 se zaměřuje na podporu inovací. 
To platí zejména pro společnosti a pro vysoce inovativní malé a střední podniky. Zkrácená 
„doba pro udělení grantu“ je rovněž předpokladem pro přilákání vynikajících výzkumných 
partnerů z celého světa – přičemž pro účastníky z řad průmyslu je internacionalizace dalším 
motivačním faktorem.
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Dále se zpravodaj domnívá, že zavedení specializovaných článků o nástroji pro malé a střední 
podniky a o finančních nástrojích objasnilo fungování těchto nástrojů.

Vyjasnění určitých aspektů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, dalších povinností při 
šíření a využívání závazků a pojmu „otevřený přístup“ by mělo společnostem umožnit lépe 
porozumět způsobu, jímž budou při účasti na programu Horizont 2020 chráněny jejich 
obchodní zájmy. 

Zpravodaj v neposlední řadě předložil několik pozměňovacích návrhů s cílem zdůraznit 
možnosti spolufinancování a kombinovaného využití nástrojů programu Horizont 2020 k 
financování projektů, které rovněž umožní kumulativní financování vhodné především pro 
proveditelné financování rozsáhlých demonstračních projektů.


