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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Toto nařízení je součástí balíčku doplňujícího program Horizont 2020, který Komise 
předložila v listopadu 2011. Cílem tohoto balíčku je zřídit rámcový program pro výzkum 
a inovace na období 2014–2020.

Politika Evropské unie orientovaná na výzkum a inovace má zvláštní význam pro 
konkurenceschopnost Evropské unie. EU má za cíl přizpůsobit se měnícímu se světu díky 
výzkumné politice, v jejímž popředí stojí technologie, která vytvoří pracovní místa a přispěje 
tak k hospodářskému růstu.

Toto nařízení je hlavním nástrojem balíčku Horizont 2020, kterým se zavádí rámcový 
program pro výzkum a inovace. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní nástroj, je toto 
nařízení předmětem postupu spolurozhodování.

Zájem Výboru pro právní záležitosti se v tomto rozhodnutí z velké části omezuje na 
problematiku etiky, neboť etické otázky související s novými technologiemi spadají do jeho 
příslušnosti. Výbor proto omezil své pozměňovací návrhy na ty části návrhu nařízení, jež se 
zabývají etickými záležitostmi.

Hlavní etickou otázkou v této oblasti je využívání lidských embryonálních kmenových buněk 
pro výzkum. Sedmý rámcový program (2007–2013) byl schválen až poté, co bylo v této 
otázce dosaženo křehkého kompromisu. Tento návrh stanoviska si klade za cíl tento problém 
řešit a současně usilovat o větší právní jistotu.

Výbor proto navrhuje, aby výzkum zahrnující buď likvidaci lidských embryí, nebo 
využívající lidské embryonální kmenové buňky, byl z financování EU zcela vyloučen. Bylo 
by tedy na jednotlivých členských státech, aby v souladu se svými etickými pravidly 
samostatně rozhodly o tom, zda budou takové výzkumy financovat z vlastních rozpočtů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Výzkum a inovace často stojí na 
tom, zda vědci, výzkumné instituce, 
podniky a občané mají přístup k vědeckým 
informacím, a zda je mohou sdílet 
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a využívat. Aby se zlepšilo šíření 
a využívání poznatků, měly by být vědecké 
publikace spolufinancované z veřejných 
prostředků v rámci programu Horizont 
2020 dlouhodobě dostupné, jak již je 
ostatně stanoveno v sedmém rámcovém 
programu. Kromě toho by program 
Horizont 2020 měl vyzkoušet, zda je 
možné zpřístupnit na internetu vědecké 
údaje vytvořené nebo shromážděné 
v rámci výzkumu financovaného 
z veřejných prostředků a co je třeba udělat 
pro to, aby se takový otevřený přístup 
mohl stát do roku 2020 obecným 
pravidlem. V případě potřeby mohou být 
náklady na zveřejnění kryty z prostředků 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu 
a testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Při provádění všech 
činností by měl být zajištěn vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví v souladu 
s článkem 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat 
základní etické zásady. Měla by být 
zohledňována stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích. 
Při výzkumných činnostech by měl být 
rovněž brán v potaz článek 13 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a mělo by se 
omezit využívání zvířat při výzkumu 
a testování s konečným cílem využívání 
zvířat nahradit. Výzkumné činnosti by 
měly také respektovat právní či správní 
předpisy a zvyklosti členských států. Při 
provádění všech činností by měl být 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a s článkem 35 
Listiny základních práv EU, aby bylo pro 
všechny snazší využívat práva na přístup 
k preventivní zdravotní péči a na 
lékařskou péči za podmínek stanovených 
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vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi.

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit, že výzkum podléhá vnitrostátním právním předpisům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk.
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

(25) Mezi vnitrostátními právními 
předpisy existují značné rozdíly, pokud jde 
o výzkum využívající lidská embrya 
a lidské embryonální kmenové buňky.
Politika Unie by neměla usilovat 
o harmonizaci vnitrostátních právních 
předpisů. V souvislosti se sedmým 
rámcovým programem Komise uvedla, že 
„bude pokračovat v současném postupu 
a nebude regulativnímu výboru 
předkládat návrhy projektů zahrnujících 
výzkumné činnosti, při kterých dochází ke 
zničení lidských embryí, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk“1. 
Tento závazek by měl být do tohoto 
nařízení vložen za účelem zaručení právní 
jistoty. Komise by měla aktivně podpořit 
výzkum zaměřený na vývoj alternativ
k embryonálním kmenovým buňkám.
__________________
1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6 
přiloženého k 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) (Úř. 
věst. L 412, 30.12.2006, s.1).

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby závazek Komise k výzkumu kmenových buněk 
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získal právní sílu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji 
a používání klíčových základních 
a průmyslových technologií, překlenování 
od objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám 
a humanitním oborům, podpoře fungování 
a uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu 
a inovacím včetně otázek rovnosti žen 
a mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční 
a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji 
a používání klíčových základních 
a průmyslových technologií, překlenování 
od objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám 
a humanitním oborům, podpoře fungování 
a uskutečnění EVP, rozvoji výzkumu 
právních systémů členských států, 
spolupráci se třetími zeměmi, 
odpovědnému výzkumu a inovacím včetně 
otázek rovnosti žen a mužů, zvýšení 
přitažlivosti výzkumných profesí 
a usnadňování přeshraniční 
a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

Odůvodnění

Návrh by měl s ohledem na právní a etické problémy určitých druhů výzkumu zajistit finanční 
prostředky také pro právní výzkum.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V projektech, v nichž je předmětem 
výzkumu člověk nebo v nichž jsou lidé 
konečnými uživateli, musí program 
Horizont 2020 zajistit všem účastníkům 
a společenským skupinám rovné 
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zacházení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Otevřený přístup

Aby se výsledky více využívaly a šířily, 
a tím se zesílily inovační procesy 
v Evropě, je třeba podpořit udržitelný 
otevřený přístup k publikacím, které jsou 
výsledkem výzkumu financovaného 
v rámci programu Horizont 2020, 
a zároveň zajistit, aby evropští vědci mohli 
své závěry publikovat v nejprestižnějších 
časopisech a na dalších fórech. Může být 
podporován otevřený přístup k vědeckým 
údajům vytvořeným nebo shromážděným 
v rámci výzkumu financovaného 
programem Horizont 2020.
Pokud mají být publikace vzniklé v rámci 
programu Horizont 2020 vydány ve volně 
dostupném formátu umožňujícím otevřený 
přístup, hradí se náklady na jejich vydání 
z prostředků programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie 

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 
2020 jsou v souladu s etickými zásadami 
a s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie, 
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a Evropské úmluvy o lidských právech 
a jejích dodatkových protokolů.

Evropské úmluvy o lidských právech 
a jejích dodatkových protokolů, helsinské 
deklarace Světové lékařské asociace 
o etických zásadách pro lékařský výzkum 
za účasti lidských subjektů, Úmluvy Rady 
Evropy na ochranu lidských práv 
a důstojnosti lidské bytosti s ohledem na 
použití v biologii a v lékařství ze dne 
4. dubna 1997 a jejích dodatkových 
protokolů a rezoluce Valného 
shromáždění Organizace spojených 
národů č. 59/280 o klonování lidí ze dne 
8. března 2005.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkumné činnosti zaměřené na 
vytvoření lidských embryí výlučně za 
účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, mimo jiné 
prostřednictvím přenosu jádra somatické 
buňky.

c) činnosti zaměřené na vytvoření lidských 
embryí výlučně za účelem výzkumu nebo 
za účelem získání kmenových buněk, 
mimo jiné prostřednictvím přenosu jádra 
somatické buňky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výzkum, při němž dochází ke zničení 
lidských embryí;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vylučuje financování takového výzkumu, který zahrnuje likvidaci 
lidských embryí.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) výzkum, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vylučuje financování takového výzkumu, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých 
a embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 
daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 
jsou zakázané ve všech členských státech. 
V členském státě se nefinancuje žádná 
činnost, která je v něm zakázána.

4. Výzkum ostatních typů lidských 
kmenových buněk může být financován, 
a to v závislosti na obsahu vědeckého 
návrhu i na právním rámci daných 
členských států. Financování se neposkytne 
na výzkumné činnosti, které jsou zakázané 
ve všech členských státech. V členském 
státě se nefinancuje žádná činnost, která je 
v něm zakázána.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem zákazu financování výzkumu, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 

c) akce, které sdružují výsledky z řady 
projektů, včetně projektů případně 
financovaných z jiných zdrojů, za účelem 
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vytvoření uživatelsky vstřícných databází 
a zpráv, jež shrnují hlavní výsledky;

vytvoření uživatelsky vstřícných databází 
a zpráv, jež shrnují hlavní výsledky, 
a případně jejich zprostředkování a šíření 
vědecké obci a široké veřejnosti;
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