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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení k programu Horizont 2020 je kvalitním podkladem zohledňujícím vědecké 
a výzkumné potřeby Unie, který současně zajišťuje určitou míru součinnosti s politikou
soudržnosti.

Pozměňovací návrhy se soustřeďují především na činnosti zaměřené na rozvoj a zapojení 
regionů, měst a místních komunit, které nejsou v návrhu dostatečně zohledněny, ačkoli 
Komise vyzvala členské státy k tomu, aby tyto činnosti zahrnuly do svých operačních 
programů pro výzkum v příštím plánovacím období.

Program Horizont 2020 by také měl více zohlednit geografickou rozmanitost EU 
a podporovat výzkumné iniciativy ze všech členských států, což by posílilo regionální rozměr 
politiky vědy a výzkumu. V tomto ohledu by měl být posílen územní a nadnárodní rozměr.

Specifickým tématem je pak otázka vztahující se k osobním nákladům na výzkumné 
pracovníky a jejich zapojení do mezinárodních výzkumných týmů. V této oblasti existují 
významné regionální rozdíly a tato otázka tedy představuje překážku pro některé, zejména 
méně rozvinuté regiony.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj 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 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem Unie je posílit svou vědeckou a 
technologickou základnu realizací 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“), v němž se volně pohybují 
výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a 
technologie, a podporou větší 
konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti průmyslu. V rámci sledování 
těchto cílů by Unie měla provádět činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací, podporovat 
mezinárodní spolupráci, šířit a 
optimalizovat výsledky a podněcovat 
odbornou přípravu a mobilitu.

(1) Cílem Unie je posílit svou vědeckou 
a technologickou základnu realizací 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“), v němž se volně pohybují 
výzkumní pracovníci, vědecké znalosti 
a technologie, a podporou větší 
konkurenceschopnosti jednotlivých 
regionů Unie i Unie jako celku, mimo jiné 
v oblasti průmyslu. V rámci sledování 
těchto cílů by Unie měla provádět činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací, podporovat 
mezinárodní spolupráci, šířit a 
optimalizovat výsledky a podněcovat 
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odbornou přípravu a mobilitu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jedním z ústředních cílů programu 
Horizont 2020 je zjednodušení, což by se 
mělo plně odrazit v jeho formě, pravidlech, 
finančním řízení a provádění. Program 
Horizont 2020 by se měl zaměřit na 
dosažení vysoké účasti vysokých škol, 
výzkumných středisek, průmyslu a 
zejména MSP a měl by být otevřený 
novým účastníkům, protože spojuje celé 
spektrum podpory výzkumu a inovací do 
jednoho společného strategického rámce, 
včetně racionalizovaného souboru forem 
podpory, a používá pravidla pro účast se 
zásadami použitelnými u všech akcí 
v rámci programu. Jednodušší pravidla 
financování by měla snížit administrativní 
náklady na účast a přispějí k omezení 
finančních chyb.

(15) Jedním z ústředních cílů programu 
Horizont 2020 je zjednodušení, což by se 
mělo plně odrazit v jeho formě, pravidlech, 
finančním řízení a provádění. Program 
Horizont 2020 by se měl zaměřit na 
dosažení vysoké účasti vysokých škol, 
výzkumných středisek, průmyslu, agentur 
veřejného sektoru zaměřených na výzkum 
a inovace, organizací sociální ekonomiky
a zejména MSP a měl by být otevřený 
novým účastníkům, protože spojuje celé 
spektrum podpory výzkumu a inovací do 
jednoho společného strategického rámce, 
včetně racionalizovaného souboru forem 
podpory, a používá pravidla pro účast se 
zásadami použitelnými u všech akcí 
v rámci programu. Jednodušší pravidla 
financování by měla snížit administrativní 
náklady na účast a přispějí k omezení 
finančních chyb.

Odůvodnění

V některých členských státech se činnosti zaměřené na výzkum a inovace provádějí 
v partnerství s veřejnými orgány, avšak nejsou do nich zapojeny univerzity nebo akademické 
instituce. Pozměňovací návrh vyjasňuje, že nařízení zahrnuje také tyto aktivity zaměřené na 
výzkum a inovace. Za druhé je důležité umožnit zapojení partnerů sociální ekonomiky, 
zejména v oblasti sociální inovace.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Evropské regionální a místní orgány 
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hrají významnou úlohu při rozvíjení 
Evropského výzkumného prostoru a 
zajištění toho, aby byly různé finanční 
nástroje Unie účinně koordinovány. Měly 
by zejména podporovat propojení mezi 
programem Horizont 2020 a 
strukturálními fondy v souvislosti s 
regionálními inovačními strategiemi 
založenými na inteligentní specializaci. 
Regiony hrají rovněž klíčovou úlohu při 
šíření a uplatňování výsledků programu 
Horizont 2020 díky poskytování 
doplňkových možností financování, včetně 
veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Program Horizont 2020, jehož cílem 
je prohloubit vztah mezi vědou a 
společností a posílit důvěru veřejnosti ve 
vědu, by měl upřednostňovat informované 
zapojování občanů a občanské společnosti
do záležitostí výzkumu a inovací tím, že 
bude podporovat vzdělávání v oblasti vědy, 
více zpřístupní vědecké znalosti, vytvoří 
programy odpovědného výzkumu a 
inovací, které odpovídají zájmům a 
očekáváním občanů a občanské 
společnosti, a usnadní jejich účast 
v činnostech programu Horizont 2020.

(20) Program Horizont 2020, jehož cílem 
je prohloubit vztah mezi vědou 
a společností a posílit důvěru veřejnosti 
ve vědu, by měla podpořit rozsáhlá 
informační kampaň zaměřená na občany 
a občanskou společnost, která by se týkala
záležitostí výzkumu a inovací, tím, že bude 
podporovat vzdělávání v oblasti vědy, více 
zpřístupní vědecké znalosti pomocí 
podpory činností v oblasti výzkumu a 
inovací také na menších univerzitách a ve 
výzkumných střediscích, vytvoří programy 
odpovědného výzkumu a inovací, které 
odpovídají zájmům a očekáváním občanů a 
občanské společnosti, a usnadní jejich 
účast v činnostech programu Horizont 
2020.

Odůvodnění

Díky využívání inteligentní specializace jsou dnes mnohé menší evropské univerzity středisky 
excelence. V rámci programu Horizont 2020 by proto neměly být nijak znevýhodněny.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii. Náležitá pozornost by se 
měla věnovat Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků 
spolu s dalšími důležitými referenčními 
rámci stanovenými v rámci Evropského 
výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

(22) Program Horizont 2020 by měl 
přispívat k přitažlivosti výzkumných 
profesí v Unii a vést v této oblasti 
k vytváření nových pracovních míst.
Náležitá pozornost by se měla věnovat 
Evropské chartě pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků spolu s dalšími 
důležitými referenčními rámci 
stanovenými v rámci Evropského 
výzkumného prostoru, a to při respektování 
jejich dobrovolného charakteru.

Pozměňovací návrh 6

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) (24) Při výzkumných a inovačních 
činnostech podporovaných programem 
Horizont 2020 by se měly dodržovat lidská 
práva a 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 výzkumné 
činnosti financované na základě 
programu Horizont 2020 by se měly 
dodržovat právní 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.
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Pozměňovací návrh 7

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) Pozornost je třeba věnovat značným 
rozdílům mezi vnitrostátními právními 
předpisy členských států, pokud jde o 
výzkum s využitím lidských embryí a
lidských embryonálních kmenových 
buněk. Výzkumná politika Unie by neměla 
vést k harmonizaci vnitrostátních 
právních předpisů členských států. 
Komise by si měla připomenout své 
prohlášení týkající se 7. rámcového 
programu, tedy že bude pokračovat 
v současném postupu a nebude 
regulačnímu výboru předkládat návrhy 
takových projektů, při nichž jsou ničena 
lidská embrya, včetně projektů za účelem 
získávání kmenových buněk1. Tento 
závazek by měl být do nařízení začleněn za 
účelem zajištění právní jistoty 
a kontinuity.
__________________
1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6, 
přiložený 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 (Úř. věst. L 412, 
30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 

(26) Program Horizont 2020 by měl 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
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rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, jakož i 
s Fondem soudržnosti a s politikou 
rozvoje venkova a námořní a rybářskou 
politikou, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, a to 
prostřednictvím regionálních partnerství,
která mohou konkrétně přispět k posílení 
výzkumných a inovačních schopností na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci. Vzhledem k tomu, 
že pěstování profesionálních vztahů, 
rozvoj kapacit, a zejména předávání 
know-how by mohlo představovat 
významnou formu součinnosti, neměla by 
se tato součinnost omezovat pouze 
na dodatečné financování projektů.
Vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti a koordinované působení 
pomohou snížit rozdíly v oblasti výzkumu 
a inovací v Evropské unii díky zohlednění 
specifického charakteru regionů 
uvedených v článcích 174 a 349 a čl. 355 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními, regionálními a místními 
programy, které podporují výzkum a 
inovace.

Odůvodnění

V některých členských státech se činnosti zaměřené na výzkum a inovace provádějí 
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v partnerství s veřejnými orgány, avšak nejsou do nich zapojeny univerzity nebo akademické 
instituce. Pozměňovací návrh vyjasňuje, že nařízení zahrnuje také tyto aktivity zaměřené na 
výzkum a inovace.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Komise by měla regionální 
zúčastněné strany vybídnout k tomu, aby 
vypracovaly regionální strategie odrážející 
konkrétní potřeby na daném území, aby 
tak bylo možné zkombinovat stávající 
formy veřejného nebo 
soukromého financování na úrovni Unie. 
Za účelem těchto strategií je nutné 
činnost v rámci programu Horizont 2020 
přizpůsobit, jelikož s ohledem na to, 
že není možné ve všech regionech 
uplatňovat stejné rozvojové strategie, je 
velmi důležité do plánování a využívání 
fondů a výzkumných a inovačních 
programů zapojit regionální a místní 
orgány;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Program Horizont 2020 by měl mít 
významný územní a nadnárodní rozměr. 
Program by měl zajistit výměnu mezi 
evropskou výzkumnou a inovační 
politikou a uplatňování této politiky 
ze strany regionálních a místních orgánů 
na místě.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Článek 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy.

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití veřejných a soukromých investic, 
vytvoření nových pracovních příležitostí,
podpoře hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a zajištění dlouhodobého 
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti 
Evropy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský inovační a technologický institut 
je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3 194 milionů EUR, 
jak je uvedeno v příloze II. První příděl ve 
výši 1 542 milionů EUR se poskytuje 
Evropskému inovačnímu a 
technologickému institutu na činnosti 
podle hlavy XVII Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Druhý příděl se poskytuje 
do výše 1 652 milionů EUR s výhradou 
přezkumu stanoveného v čl. 26 odst. 1. 
Tato další částka se podle přílohy II 
poskytuje poměrným dílem z částky na 
specifický cíl „vedoucí postavení v 
základních a průmyslových 
technologiích“ v rámci priority „vedoucí 
postavení v průmyslu“ uvedené v odst. 2 
písm. b) a z částky na prioritu 
„společenské výzvy“ uvedené v odst. 2 
písm. c).

3. Evropský inovační a technologický 
institut je financován prostřednictvím 
minimálního příspěvku z programu 
Horizont 2020 ve výši 3,64 % celkového 
rozpočtu, jak je uvedeno v příloze II.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování a evropskými 
inovačními partnerstvími.

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování a evropskými 
inovačními partnerstvími, jestliže byly tyto 
programy navrženy po konzultaci 
s širokou škálou odborníků 
a zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 15

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 
evropských právních systémů, spolupráci 
se třetími zeměmi, eticky odpovědnému 
výzkumu a inovacím včetně otázek 
rovnosti žen a mužů, zvyšování
přitažlivosti výzkumných profesí, 
umožnění provádění výzkumných a 
inovačních činností také v menších 
místních a regionálních výzkumných 
střediscích a také usnadňování 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
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výzkumných pracovníků a snižování 
technologické závislosti na třetích zemích.

Odůvodnění

Díky využívání inteligentní specializace jsou dnes mnohé menší evropské univerzity středisky 
excelence. V rámci programu Horizont 2020 by proto neměly být nijak znevýhodněny.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Profesní dráha výzkumných pracovníků

Program Horizont 2020 se uplatňuje 
v souladu s nařízením (EU) č. xx/2013 
[pravidla účasti jednotlivých subjektů], 
což přispěje k upevnění jednotného trhu 
pro výzkumné pracovníky a ke zvýšení 
přitažlivosti profesní dráhy výzkumných 
pracovníků v celé Unii v rámci 
Evropského výzkumného prostoru, 
přičemž se zohlední nadnárodní povaha 
většiny akcí podporovaných v rámci 
programu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů.

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie, včetně strukturálních 
fondů a specifických podpůrných a 
kompenzačních programů a opatření 
v rámci regionální politiky a politiky 
soudržnosti. Součinnost a 
komplementárnost mezi strukturálními 
fondy a programem Horizont 2020 
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podpoří zúčastněné strany v odvětví 
výzkumu a rozvoje na regionální úrovni, 
aby se účastnily programů Horizont 2020 
a šířily jejich výsledky na regionálních a 
nadregionálních trzích. Významnou 
součástí této součinnosti je posilování 
výzkumných a inovačních kapacit 
subjektů na vnitrostátní a regionální 
úrovni v souvislosti se strategiemi 
inteligentní specializace a s cílem 
dosáhnout špičkového výzkumu, který by 
měl být její klíčovou součástí. Uvedená 
součinnost zohlední konkrétní podmínky 
operací probíhajících mimo oblast 
programu, zejména pokud jde o objem 
podpory pro tuto spolupráci, jak je 
stanoveno v nařízení o společných 
ustanoveních.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti a účinnosti by se program Horizont 2020 měl doplňovat s programy 
financování Unie v rámci strukturálních fondů a specifických programů a opatření.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“) v programu 
Horizont 2020 a inovačnímu dopadu na 
tyto podniky. Kvantitativní a kvalitativní 
posouzení účasti MSP se provedou v rámci 
opatření pro hodnocení a sledování.

1. Zvláštní pozornost se věnuje zajištění 
zvýšené účasti soukromého sektoru, 
zejména malých a středních podniků (dále 
jen „MSP“), v programu Horizont 2020 a 
inovačnímu dopadu na tyto podniky.

Jedná se o:
a) pomoc ve všech fázích výzkumného 
programu, od prototypu po jeho plné 
využití, aby mohly využít svůj výzkumný 
potenciál,
b) poskytování zvláštní podpory jednáním 
o právech duševního vlastnictví v rámci 
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neuzavřených inovačních projektů,

c) provádění podpůrných opatření, která 
by pomohla překlenout období 
zpožděných plateb poskytovaných v rámci 
grantů, jelikož peněžní tok zůstává 
pro malé a střední podniky zásadním 
problémem,
d) provádění podpůrných opatření 
za účelem zvýšení informovanosti malých 
a středních podniků.
Kvantitativní a kvalitativní posouzení 
účasti soukromého sektoru a zejména 
účasti MSP se provedou v rámci opatření 
pro hodnocení a sledování.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní akce se provedou v rámci 
specifického cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají formu 
specializovaného nástroje pro MSP, který 
je zacílen na všechny druhy MSP 
s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

2. Zvláštní akce pro MSP se provedou 
v rámci specifického cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“, uvedeného příloze I části II 
bodě 1, a v rámci každého ze specifických 
cílů spadajících do priority „společenské 
výzvy“, uvedených v příloze I části III 
bodech 1 až 6. Zvláštní akce mají mimo 
jiné formu specializovaného nástroje pro 
MSP, který je zacílen na všechny druhy 
MSP s inovačním potenciálem a který se 
používá konzistentním způsobem a je 
uzpůsoben potřebám MSP, jak je uvedeno 
v příloze I části II bodě 3.3 písm. a), které 
se týká specifického cíle „inovace v MSP“.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 15 %
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

3. Integrovaný přístup popsaný 
v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, že 
na MSP bude směřovat významná část
celkového spojeného rozpočtu 
na specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“. Očekává se, že příjemci ze 
soukromého sektoru obdrží podstatnou 
část celkového rozpočtu na program 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři 
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev.

1. Program Horizont 2020 může být 
prováděn prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, ve 
kterých se všichni zúčastnění partneři
zaváží k podpoře rozvoje a provádění 
výzkumných a inovačních činností, které 
mají strategický význam pro 
konkurenceschopnost Unie a její vedoucí 
postavení v průmyslu nebo k řešení 
konkrétních společenských výzev. Toho by 
mělo být dosaženo na základě podpůrných 
sítí, spolupráce a výměny zkušeností mezi 
regiony, městy a jinými zúčastněnými 
stranami, včetně kulturních, vědeckých 
a výzkumných institucí.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám 
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společného plánování mezi členskými 
státy.

společného plánování mezi členskými 
státy, kterých by se mohly případně 
účastnit regiony a města Evropské unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy v souladu 
s článkem 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(b) účasti Unie v programech prováděných 
několika členskými státy v souladu 
s článkem 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, za účasti místních 
a regionálních orgánů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem.

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících 
s klimatem, účasti MSP a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
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postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů. Platformy pro 
inteligentní specializaci by v tomto ohledu 
měly hrát klíčovou úlohu, zejména co 
se týče budování a rozvoje sítí, výměny 
informací, programů partnerství 
a podpory politik v oblasti výzkumu 
a inovací.

Odůvodnění

Platformy pro inteligentní specializaci mají zásadní význam pro výměnu informací, 
mezioborovou spolupráci a nasměrování výzkumu na víceúrovňové cíle za použití inovačních 
postupů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou.

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí. Posouzení 
a pochopení mechanizmů, které poškozují 
kulturní dědictví. Vypracování 
pokročilých metod a technologií 
za účelem ochrany a zachování 
kulturního dědictví. Zajištění začlenění 
kulturního dědictví a jeho racionální 
správy v historických místech 
a ve městech.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum 
a biohospodářství

2. Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, vodohospodářský, mořský 
a námořní výzkum, akvakultura, 
biohospodářství a ochrana biologické 
rozmanitosti;

Odůvodnění

Voda jakožto přírodní zdroj, akvakultura a ochrana biologické rozmanitosti jsou vzájemně 
související oblasti, jež by měly být přidány na seznam priorit.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 5 – bod 5.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností a 
jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký a 
kosmický průmysl či výroba strojů a 
zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR a 
zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 

Pro fungování moderních společností a 
jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký a 
kosmický průmysl či výroba strojů a 
zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR a 
zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Unie má cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a dopravní infrastruktury. 
Vzhledem k významu surovin pro 
evropskou konkurenceschopnost, 
hospodářství a pro použití v inovativních 
výrobcích jsou udržitelné zásobování 
surovinami a hospodaření se surovinami na 
základě účinného využívání zdrojů jednou 
ze zásadních priorit Unie. Přístup 
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použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

k evropským zdrojům surovin, které se 
často nacházejí v zeměpisně vzdálených 
oblastech, je i nadále problémem, jemuž 
čelí průmyslová odvětví závislá na 
spolehlivém zásobování těmito 
surovinami. Kromě toho je Unie vysoce 
závislá na dovozu strategicky důležitých 
surovin a tento dovoz je ve znepokojivé 
míře postihován narušením trhu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 5 – bod 5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zlepšit znalostní základnu o 
surovinách a vyvinout inovativní řešení pro 
nákladově efektivní a k životnímu prostředí 
šetrný průzkum, těžbu, zpracování, 
recyklaci a využití surovin a pro jejich 
nahrazení ekonomicky přitažlivými 
alternativami s menším dopadem na životní 
prostředí. Činnosti se zaměří na zlepšení 
znalostní základny o dostupnosti surovin, 
na podporu udržitelných dodávek a 
používání surovin, na hledání alternativ 
k nejdůležitějším surovinám a na zlepšení 
společenského povědomí a dovedností 
v oblasti surovin.

Záměrem je zlepšit znalostní základnu o 
surovinách a vyvinout inovativní řešení pro 
nákladově efektivní a k životnímu prostředí 
šetrný průzkum, těžbu, zpracování, 
recyklaci a využití surovin a pro jejich 
nahrazení ekonomicky přitažlivými 
alternativami s menším dopadem na životní 
prostředí. Činnosti se zaměří na zlepšení 
znalostní základny o dostupnosti surovin, 
na podporu udržitelných dodávek 
a používání surovin, na hledání alternativ k 
nejdůležitějším surovinám, na zlepšení 
společenského povědomí a dovedností v 
oblasti surovin; na zřizování a podporu 
regionálních a celostátních sdružení 
v oblasti surovin; na řešení logistických 
problémů při propojování průmyslových 
odvětví a zdrojů surovin.
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