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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 synergií s kohezní politikou.

Pozměňovací návrh se soustřeďuje především na činnosti zaměřené na rozvoj a zapojení 
regionů, měst a místních komunit, které nejsou v návrhu dostatečně zohledněná, byť EK 
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 brát více v potaz geografickou rozmanitost EU 
a podporovat výzkumné iniciativy ze všech členských zemí, což by posílilo regionální rozměr 
politiky vědy a výzkumu. V tomto ohledu se doporučuje posílit 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/variace a tato otázka tedy představuje překážku pro vybrané, 
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 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, s fondy 
soudržnosti a s politikou rozvoje venkova
a námořní a rybářskou politikou, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních a které mohou konkrétně 
přispět k posílení výzkumných 
a inovačních schopností na vnitrostátní 
a regionální úrovni v rámci strategií 
pro inteligentní specializaci.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Činnost v rámci programu 
Horizont 2020 je nutné plánovat 
pro jednotlivá území a přizpůsobit ji 
konkrétním potřebám území, jelikož 
s ohledem na to, že není možné ve všech 
regionech uplatňovat stejnou politiku 
rozvoje, je velmi důležité do plánování 
a využívání fondů a výzkumných 
a inovačních programů zapojit regionální 
a místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 
přiměřené účasti 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 bylo možné využít jeho 
výzkumného potenciálu,
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b) poskytování zvláštní podpory jednáním 
o právech duševního vlastnictví v rámci 
neuzavřených inovačních projektů, 
c) provádění podpůrných opatření, která 
by pomohla překlenout období 
zpožděných plateb poskytovaných v rámci 
grantů, jelikož nedostatečný příliv 
finančních prostředků je pro malé 
a střední podniky i nadále značným 
problémem,
d) provádění podpůrných opatření 
za účelem šíření osvěty mezi malými 
a středními podniky.
Kvantitativní a kvalitativní posouzení 
účasti MSP se provedou v rámci opatření 
pro hodnocení a sledování.

Or. en


