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Pozměňovací návrh   1 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Protokol (č. 1) 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) o úloze vnitrostátních parlamentů 

v Evropské unii, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   2 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Protokol (č. 2) 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   3 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. upozorňuje na skutečnost, že RP7 

činí v celkové výši rozpočtu 55 miliard 

EUR, což představuje přibližně 3 % 

celkových výdajů na výzkum a technologii 

v Evropě, neboli 25 % konkurenčního 

financování; během sedmiletého trvání 

1. upozorňuje na skutečnost, že RP7 

činí v celkové výši rozpočtu 55 miliard 

EUR, což představuje přibližně 3 % 

celkových výdajů na výzkum a technologii 

v Evropě, neboli 25 % konkurenčního 

financování; během sedmiletého trvání 
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RP7 bylo předloženo více než 139 000 

výzkumných návrhů, z nichž bylo vybráno 

25 000 projektů nejvyšší kvality, které 

obdržely finanční prostředky; hlavními 

příjemci u 29 000 organizací, které se 

účastní RP7 byly univerzity (44 % 

finančních prostředků RP7), výzkumné 

a technologické organizace (27 %), velké 

soukromé společnosti (11 %) a malé 

a střední podniky (13 %), zatímco podíl 

veřejného sektoru (3 %) a organizací 

občanské společnosti (2 %) byl mnohem 

menší; 

RP7 bylo předloženo více než 139 000 

výzkumných návrhů, z nichž bylo vybráno 

25 000 projektů nejvyšší kvality, které 

obdržely finanční prostředky; hlavními 

příjemci u 29 000 organizací, které se 

účastní RP7, byly mimo jiné 

univerzity (44 % finančních prostředků 

RP7), výzkumné a technologické 

organizace (27 %), velké soukromé 

společnosti (11 %) a malé a střední 

podniky (13 %), zatímco podíl veřejného 

sektoru (3 %) a organizací občanské 

společnosti (2 %) byl mnohem menší; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   4 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. je si vědom toho, že RP7 slouží 

příjemcům ze všech členských států EU, 

přidružených a kandidátských zemí, jako 

je Švýcarsko, Izrael, Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 

Srbsko, Albánie, Černá Hora, Bosna 

a Hercegovina, Faerské ostrovy 

a Moldavsko, a z partnerských zemí 

v rámci mezinárodní spolupráce; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   5 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 – návětí 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá skutečnost, že následné 

hodnocení v rámci RP7, které bylo 

provedeno skupinou odborníků na vysoké 

úrovni2, vyhodnotilo RP7 jako úspěšný; 

tato skupina na vysoké úrovni zdůraznila 

zejména, že RP7: 

2. bere na vědomí skutečnost, že 

navzdory opakované míře chyb 

a prodlevám při provádění a uzavírání 

vyhodnotilo následné hodnocení v rámci 

RP7, které bylo provedeno skupinou 

odborníků na vysoké úrovni 86 a zadáno 

Generálním ředitelstvím pro výzkum 

a inovace, RP7 jako úspěšný; konstatuje, 

že tato skupina na vysoké úrovni 

zdůraznila zejména, že RP7: 

_________________  

2 Závazek a soudržnost, následné 

hodnocení RP7 EU, listopad 2015 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/

pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_r

eport.pdf 

 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   6 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 – návětí 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá skutečnost, že následné 

hodnocení v rámci RP7, které bylo 

provedeno skupinou odborníků na vysoké 

úrovni2, vyhodnotilo RP7 jako úspěšný; 

tato skupina na vysoké úrovni zdůraznila 

zejména, že RP7: 

2. poukazuje na následné hodnocení 

v rámci RP7, které bylo provedeno 

skupinou odborníků na vysoké úrovni2, jež 

vyhodnotila RP7 jako úspěšný; tato 

skupina na vysoké úrovni zdůraznila 

zejména, že RP7: 

_________________ _________________ 

2 Závazek a soudržnost, následné 

hodnocení RP7 EU, listopad 2015 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/p

df/fp7_final_evaluation_expert_group_rep

ort.pdf 

2 Závazek a soudržnost, následné 

hodnocení RP7 EU, listopad 2015 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/p

df/fp7_final_evaluation_expert_group_rep

ort.pdf 

Or. el 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
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Pozměňovací návrh   7 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 – odrážka 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– je průkopníkem kultury spolupráce 

a buduje komplexní sítě schopné řešit 

tematické výzvy, čímž posiluje Evropský 

výzkumný prostor, 

– usiluje o posílení Evropského 

výzkumného prostoru, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   8 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 – návětí 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že veřejná 

konzultace se zúčastněnými subjekty 

v rámci hodnocení RP7, která se konala 

v období od února do května 2015, 

poukázala na tyto nedostatky: 

3. zdůrazňuje, že veřejná konzultace 

se zúčastněnými subjekty v rámci 

hodnocení RP7, která se konala v období 

od února do května 2015, poukázala 

na tyto nedostatky: 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   9 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 – odrážka 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– vyšší prahová hodnota pro nově 

příchozí; 

– vyšší prahová hodnota pro nově 

příchozí; nízká průměrná míra úspěšnosti, 

pokud jde o návrhy ve výši 19 % a pokud 
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jde o žadatele ve výši 22 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   10 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 – odrážka 6 a (nová) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – špatná komunikace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   11 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. dotazuje se, proč generální ředitel 

GŘ RTD stejně jako v předchozích letech 

opětovně vznesl horizontální výhradu 

týkající se veškerých výkazů nákladů 

v rámci RP7 (1,47 miliardy EUR); 

domnívá se, že horizontální výhrady 

obecně nelze považovat za nástroj 

řádného finančního řízení; uznává však, 

že na určité části výdajů v rámci RP7 se 

nevztahovala rezerva, pokud bylo jasné, že 

rizika (a tím i míry zbytkových chyb) jsou 

významně nižší než u všech výdajů; 

v rámci RP7 se to týká výdajů určitých 

společných podniků; v oblasti mimo GŘ 

RTD se to týká také výdajů Výkonné 

agentury pro výzkum v rámci akce Marie 

Curie a veškerých výdajů Výkonné 

agentury Evropské rady pro výzkum; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   12 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. je znepokojen tím, že podle 

komisaře nebude RP7 plně proveden 

a vyhodnocen dříve než v roce 2020, což 

by mohlo vést ke zpoždění u budoucích 

následných programů; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby co nejdříve, nejpozději před 

tím, než představí výzkumný program 

následující po programu Horizont 2020, 

zveřejnila hodnotící zprávu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   13 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Účetní dvůr se 

domnívá, že systémy dohledu a kontroly 

v oblasti výzkumu a jiné vnitřní politiky 

jsou „částečně účinné“; 

4. se znepokojením zdůrazňuje, 

že Účetní dvůr se domnívá, že systémy 

dohledu a kontroly v oblasti výzkumu 

a jiné vnitřní politiky jsou „částečně 

účinné“; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   14 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Účetní dvůr se 

domnívá, že systémy dohledu a kontroly 

v oblasti výzkumu a jiné vnitřní politiky 

jsou „částečně účinné“; 

(Netýká se českého znění.) 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   15 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá Komisi, aby podrobně 

informovala příslušný výbor o deseti 

operacích, které odpovídají za 77 % chyb, 

a o přijatých nápravných opatřeních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   16 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. se znepokojením konstatuje, že 

míra chyb v oblasti výzkumu, vývoje 

a inovací byla v posledních rozpočtových 

letech vždy vyšší než 5 %; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   17 

Notis Marias 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že v roce 2015 bylo ze 

150 operací, které Účetní dvůr kontroloval, 

72 (48 %) zatíženo chybami; na základě 38 

chyb, které Účetní dvůr vyčíslil, je míra 

chyb odhadována na 4,4 %; dále v 16 

případech vyčíslitelných chyb měli 

Komise, vnitrostátní orgány nebo nezávislí 

auditoři dostatek informací k tomu, aby 

těmto chybám předešli nebo je odhalili 

a napravili ještě před jejich schválením; 

pokud by se na základě všech těchto 

informací chyby opravily, byla by míra 

chyb odhadovaná pro tuto kapitolu o 0,6 

procentních bodů nižší; 

5. zdůrazňuje, že v roce 2015 bylo ze 

150 operací, které Účetní dvůr kontroloval, 

72 (48 %) zatíženo chybami; na základě 38 

chyb, které Účetní dvůr vyčíslil, je míra 

chyb odhadována na 4,4 %; dále v 16 

případech vyčíslitelných chyb měli 

Komise, vnitrostátní orgány nebo nezávislí 

auditoři dostatek informací k tomu, aby 

těmto chybám předešli nebo je odhalili 

a napravili ještě před jejich schválením; 

pokud by se na základě všech těchto 

informací chyby opravily, byla by míra 

chyb odhadovaná pro tuto kapitolu o 0,6 

procentních bodů nižší; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   18 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyjadřuje politování nad tím, že 

u 10 z 38 operací, u nichž byla zjištěna 

vyčíslitelná chyba, Účetní dvůr vykázal 

chyby přesahující 20 % kontrolovaných 

položek; na těchto 10 případů (9 ze 

sedmého rámcového programu pro 

výzkum a jeden z programu pro 

konkurenceschopnost a inovace na 

období 2007–2013) připadá 77 % celkové 

odhadované míry chyb v oblasti 

„Konkurenceschopnost pro růst 

a zaměstnanost“ v roce 2015; 

Or. en 

 



 

AM\1122683CS.docx 11/30 PE602.929v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh   19 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. lituje skutečnosti, že většina 

vyčíslitelných chyb, které Účetní dvůr 

zjistil (33 z 38), se týkala úhrad 

nezpůsobilých osobních a nepřímých 

nákladů vykázaných příjemci a že 

příčinou chyb zjištěných Účetním dvorem 

ve výkazech nákladů byla téměř ve všech 

případech mylná interpretace složitých 

pravidel způsobilosti nebo nesprávně 

vypočtené způsobilé náklady, což vede 

k jasnému závěru, že tato pravidla je třeba 

zjednodušit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   20 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná svůj postoj, který 

vyjádřil v rozhodnutí o udělení absolutoria 

Komisi za rok 2012 a 2014: „je stále 

přesvědčen, že Komise musí i nadále 

usilovat o dosažení přijatelné rovnováhy 

mezi atraktivitou programů pro účastníky 

a legitimní potřebou odpovědnosti 

a finanční kontroly; v této souvislosti 

připomíná prohlášení generálního ředitele 

z roku 2012, že snaha o dosažení 2 % míry 

zbytkových chyb za každou cenu 

nepředstavuje praktickou strategii“; 

7. připomíná svůj postoj, který 

vyjádřil v rozhodnutí o udělení absolutoria 

Komisi za rok 2012 a 2014: „je stále 

přesvědčen, že Komise by měla i nadále 

usilovat o dosažení přijatelné rovnováhy 

mezi atraktivitou programů pro účastníky 

a legitimní potřebou odpovědnosti 

a finanční kontroly; v této souvislosti 

připomíná prohlášení generálního ředitele 

z roku 2012, že snaha o dosažení 2 % míry 

zbytkových chyb za každou cenu 

nepředstavuje praktickou strategii“; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   21 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že hlavním zdrojem 

chyb jsou nesprávně vypočtené osobní 

náklady a nezpůsobilé přímé i nepřímé 

náklady; 

8. vyjadřuje politování nad tím, 

že hlavním zdrojem chyb jsou nesprávně 

vypočtené osobní náklady a nezpůsobilé 

přímé i nepřímé náklady; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   22 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 – návětí 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. poukazuje na zjištění uvedená 

ve zvláštní zprávě Evropského účetního 

dvora č. 2/2013, v níž Soudní dvůr dospěl 

k závěru, že procesy Komise jsou 

zaměřeny na zajištění toho, aby 

financování směřovalo do investic vysoce 

kvalitního výzkumu; klade však menší 

důraz na účinnost; 

9. poukazuje na zjištění uvedená 

ve zvláštní zprávě Evropského účetního 

dvora č. 2/2013, v níž Soudní dvůr dospěl 

k závěru, že procesy Komise jsou 

zaměřeny na zajištění toho, aby 

financování směřovalo do investic vysoce 

kvalitního výzkumu, a je jimi znepokojen; 

klade však menší důraz na účinnost; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   23 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. uznává, že provádění rámcových 12. konstatuje, že provádění 
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programů pro výzkum byla rozdělena mezi 

různá generální ředitelství, výkonné 

agentury, společné podniky, tzv. orgánů 

podle článku 185, Evropskou investiční 

bankou (EIB) a Evropský inovační 

a technologický institut (EIT); 

rámcových programů pro výzkum byla 

rozdělena mezi různá generální ředitelství, 

výkonné agentury, společné podniky, 

tzv. orgánů podle článku 185, Evropskou 

investiční bankou (EIB) a Evropský 

inovační a technologický institut (EIT); 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   24 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. bere na vědomí, že podle výroční 

zprávy o činnosti2 za rok 2015 GŘ RTD, 

Evropská unie přispěla částkou ve výši 

44,56 miliard EUR na RP7, z nichž 58 % 

připadlo na Německo (16 %), Spojené 

království (16 %), Francie (11 %), Itálie 

(8 %) a Španělsko (7 %); 

14. bere na vědomí, že podle výroční 

zprávy o činnosti2 za rok 2015 GŘ RTD, 

Evropská unie přispěla částkou ve výši 

44,56 miliard EUR na RP7, z nichž 58 % 

připadlo na pět členských států; 

_________________ _________________ 

2 

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/do

c/rtd_aar_2015.pdf, p. 33. 

2 

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/do

c/rtd_aar_2015.pdf, p. 33. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   25 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá skutečnost, že GŘ RTD 

dokončilo a uzavřelo 3 035 grantových 

dohod z celkového počtu 4 950 do konce 

roku 2015, a 1 915 projektů s částkou 

16. vítá skutečnost, že GŘ RTD 

dokončilo a uzavřelo 3 035 grantových 

dohod z celkového počtu 4 950 do konce 

roku 2015, a 1 915 projektů s částkou 
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ve výši 1,6 miliard EUR, které ještě mají 

být zaplaceny; GŘ RTD vydalo 826 

konečných plateb v roce 2015; 

ve výši 1,6 miliard EUR, které ještě mají 

být zaplaceny; GŘ RTD vydalo 826 

konečných plateb v roce 2015; vybízí GŘ, 

aby tyto statistiky v následujících 

rozpočtových letech rozvíjelo; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   26 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá skutečnost, že GŘ RTD 

dokončilo a uzavřelo 3 035 grantových 

dohod z celkového počtu 4 950 do konce 

roku 2015, a 1 915 projektů s částkou 

ve výši 1,6 miliard EUR, které ještě mají 

být zaplaceny; GŘ RTD vydalo 826 

konečných plateb v roce 2015; 

16. bere na vědomí skutečnost, že GŘ 

RTD v rámci RP7 na období let 2007–

2013 dokončilo a uzavřelo 3 035 

grantových dohod z celkového počtu 4 950 

do konce roku 2015, a 1 915 projektů 

s částkou ve výši 1,6 miliard EUR, které 

ještě mají být zaplaceny; GŘ RTD vydalo 

826 konečných plateb v roce 2015; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   27 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vítá zejména skutečnost, 

že ukazatele, jako je doba mezi podáním 

žádosti a udělením grantu, podáním žádosti 

a získáním informací a podáním žádosti 

a uskutečněním platby vykazovaly 

pozitivní trend a byly považovány za 

uspokojivé (93 – 100 % shoda); 

17. poukazuje zejména na skutečnost, 

že ukazatele, jako je doba mezi podáním 

žádosti a udělením grantu, podáním žádosti 

a získáním informací a podáním žádosti 

a uskutečněním platby vykazovaly 

pozitivní trend a byly považovány za 

uspokojivé (93 – 100 % shoda); 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   28 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. bere na vědomí, že GŘ RTD 

provedlo 1 550 auditů pokrývajících 1 404 

příjemců a 58,7 % rozpočtu během RP7; 

(Netýká se českého znění.) 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   29 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. poukazuje na to, že GŘ RTD 

vznikly náklady ve výši 1,67 milionu EUR, 

tj. 0,35 % ze 479,9 milionu EUR 

vyplacených do společných podniků pro 

dohled nad jejich činnostmi; 

20. poukazuje na to, že GŘ RTD 

vznikly náklady ve výši 1,67 milionu EUR, 

tj. 0,35 % ze 479,9 milionu EUR 

vyplacených do společných podniků pro 

dohled nad jejich činnostmi; dále 

konstatuje, že GŘ RTD vznikly náklady 

ve výši 0,7 milionu EUR, což představuje 

0,78 % plateb vyplacených orgánům podle 

článku 185 pro dohled nad jejich 

činnostmi; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   30 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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21. dále konstatuje, že GŘ pro výzkum, 

kterému vznikly náklady ve výši 0,7 

milionů EUR, což představuje 0,78 % 

plateb vyplaceným orgánům podle článku 

185 pro dohled nad jejich činnostmi; 

vypouští se 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   31 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. bere na vědomí, že GŘ RTD 

odhadlo celkovou zjištěnou míru chyb 

na 4,35 %; současně s tím má generální 

ředitelství za to, že míra zbytkových chyb 

(po ukončení programu a po opravách) je 

na úrovni 2,88 %; 

23. se znepokojením konstatuje, že GŘ 

RTD odhadlo celkovou zjištěnou míru 

chyb na 4,35 %; současně s tím má 

generální ředitelství za to, že míra 

zbytkových chyb (po ukončení programu 

a po opravách) je na úrovni 2,88 %; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   32 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. konstatuje, že do konce roku 2015 

činí částka, která má být navrácena, 49,4 

milionu EUR, z čehož 31,5 milionu EUR 

bylo skutečně vybráno; 

24. konstatuje, že do konce roku 2015 

činí částka, která má být navrácena, 49,4 

milionu EUR, z čehož 31,5 milionu EUR 

bylo skutečně vybráno, což znamená, že 

36,24 % prostředků nebylo získáno zpět. 

Vyzývá ke zlepšení těchto výsledků a 

k prozkoumání nových mechanismů nebo 

zlepšení, jež by snížily výši zdrojů, které 

nebyly navráceny; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   33 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. konstatuje, že do konce roku 2015 

činí částka, která má být navrácena, 49,4 

milionu EUR, z čehož 31,5 milionu EUR 

bylo skutečně vybráno; 

24. se znepokojením konstatuje, 

že do konce roku 2015 činí částka, která 

má být navrácena, 49,4 milionu EUR, 

z čehož 31,5 milionu EUR bylo skutečně 

vybráno, a že 40 % tedy nebylo získáno 

zpět; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   34 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. konstatuje však, že pravidla RP7 

nebyla dostatečně slučitelná s obecnými 

obchodními praktikami, že kontrolní 

systém měl být lépe vyvážen z hlediska 

rizik a kontroly, že příjemci potřebovali 

lepší pokyny, aby se vyrovnali se složitostí 

režimu, a že metody proplácení měly být 

účinnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   35 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. je znepokojen tím, že výroční 

zpráva o činnosti GŘ RTD ukázala, že na 

konci roku 2015 stále nebylo dokončeno 

1 915 projektů RP7 v hodnotě 1,63 

miliardy EUR; to by mohlo opozdit 

provádění programu Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   36 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zdůrazňuje, že Evropská unie by 

měla usilovat o vytvoření synergií mezi 

odvětvím výzkumu a inovací na jedné 

straně a strukturálními fondy na straně 

druhé; 

25. bere na vědomí zájem Evropské 

unie na vytvoření synergií mezi odvětvím 

výzkumu a inovací na jedné straně 

a strukturálními fondy na straně druhé; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   37 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zdůrazňuje, že Evropská unie by 

měla usilovat o vytvoření synergií mezi 

odvětvím výzkumu a inovací na jedné 

straně a strukturálními fondy na straně 

druhé; 

(Netýká se českého znění.) 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   38 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. konstatuje, že Komise by měla 

zajistit, aby byly RP7 a vnitrostátní 

financování výzkumu soudržné 

s obecnými pravidly státní podpory, aby se 

zabránilo nesrovnalostem a zdvojování 

financování; měly by se zohlednit zvláštní 

vnitrostátní rysy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   39 

Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje význam finančních 

nástrojů v oblasti výzkumu a inovací; 

poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 

že „finanční nástroj na sdílení rizik (RSFF, 

2007–2013) poskytuje úvěry a hybridních 

nebo mezaninové financování s cílem 

zlepšit přístup k rizikovému financování 

pro projekty v oblasti výzkumu a inovací. 

Příspěvek Unie na finanční nástroj pro 

sdílení rizik (RSFF) 2007–2015 ve výši 

961 milionu EUR podpořil činnosti, které 

představují více než 10,22 miliard EUR 

z očekávané částky 11,31 miliard EUR. 

(...)’; poukazuje na to, že nástroje pro 

sdílení rizik (RSI) pro malé a střední 

podniky poskytly financování ve výši více 

než 2,3 miliard EUR, přičemž Unie 

přispěla částkou 270 milionu EUR1; je toho 

názoru, že tyto údaje podtrhují zájem 

podniků a ostatních příjemců v rámci 

26. zdůrazňuje význam finančních 

nástrojů v oblasti výzkumu a inovací pro 

konkurenceschopnost tohoto výzkumu; 

zdůrazňuje, že použití finančních nástrojů 

na projekty s vyšší úrovní technologické 

připravenosti může zajistit dostatečnou 

návratnost veřejných investic; poukazuje 

v této souvislosti na skutečnost, 

že „finanční nástroj na sdílení rizik (RSFF, 

2007–2013) poskytuje úvěry a hybridních 

nebo mezaninové financování s cílem 

zlepšit přístup k rizikovému financování 

pro projekty v oblasti výzkumu a inovací. 

Příspěvek Unie na finanční nástroj pro 

sdílení rizik (RSFF) 2007–2015 ve výši 

961 milionu EUR podpořil činnosti, které 

představují více než 10,22 miliard EUR 

z očekávané částky 11,31 miliard EUR. 

(...)’; poukazuje na to, že nástroje pro 

sdílení rizik (RSI) pro malé a střední 
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rizikového financování; podniky poskytly financování ve výši více 

než 2,3 miliard EUR, přičemž Unie 

přispěla částkou 270 milionu EUR1; je toho 

názoru, že tyto údaje podtrhují zájem 

podniků a ostatních příjemců v rámci 

rizikového financování; 

_________________  

1 COM(2016)0675, s. 18 a 19.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   40 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje význam finančních 

nástrojů v oblasti výzkumu a inovací; 

poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 

že „finanční nástroj na sdílení rizik (RSFF, 

2007–2013) poskytuje úvěry a hybridních 

nebo mezaninové financování s cílem 

zlepšit přístup k rizikovému financování 

pro projekty v oblasti výzkumu a inovací. 

Příspěvek Unie na finanční nástroj pro 

sdílení rizik (RSFF) 2007–2015 ve výši 

961 milionu EUR podpořil činnosti, které 

představují více než 10,22 miliard EUR 

z očekávané částky 11,31 miliard EUR. 

(...)’; poukazuje na to, že nástroje pro 

sdílení rizik (RSI) pro malé a střední 

podniky poskytly financování ve výši více 

než 2,3 miliard EUR, přičemž Unie 

přispěla částkou 270 milionu EUR1; je toho 

názoru, že tyto údaje podtrhují zájem 

podniků a ostatních příjemců v rámci 

rizikového financování; 

26. zdůrazňuje význam finančních 

nástrojů v oblasti výzkumu a inovací; 

poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 

že „finanční nástroj na sdílení rizik (RSFF, 

2007–2013) poskytuje úvěry a hybridních 

nebo mezaninové financování s cílem 

zlepšit přístup k rizikovému financování 

pro projekty v oblasti výzkumu a inovací. 

Příspěvek Unie na finanční nástroj pro 

sdílení rizik (RSFF) 2007–2015 ve výši 

961 milionu EUR podpořil činnosti, které 

představují více než 10,22 miliard EUR 

z očekávané částky 11,31 miliard EUR. 

(...)’; poukazuje na to, že nástroje pro 

sdílení rizik (RSI) pro malé a střední 

podniky poskytly financování ve výši více 

než 2,3 miliard EUR, přičemž Unie 

přispěla částkou 270 milionu EUR1; je toho 

názoru, že tyto údaje podtrhují velký zájem 

podniků a ostatních příjemců v rámci 

rizikového financování; 

_________________ _________________ 

1 COM(2016)0675, s. 18 a 19. 1 COM(2016)0675, s. 18 a 19. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   41 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. konstatuje, že finanční nástroje 

RP7 je třeba lépe zaměřit, aby se zajistilo, 

že jsou podporováni nováčci s omezeným 

přístupem k financování v oblasti 

výzkumu a inovací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   42 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyjadřuje politování nad tím, 

že následující opatření doporučená 

externím auditorem nebo útvarem 

interního auditu Komise nejsou 

dokončena: dvě opatření týkající se 

kontrolních systémů pro dohled nad 

externími subjekty a tři opatření 

ve prospěch účastnického záručního fondu; 

27. konstatuje, že určitá opatření 

doporučená externím auditorem a/nebo 

útvarem interního auditu Komise, 

konkrétně dvě opatření týkající se 

kontrolních systémů pro dohled nad 

externími subjekty a tři opatření 

ve prospěch účastnického záručního fondu, 

nebyla zahrnuta; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   43 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 27a. navrhuje lepší sdělování výsledků 

v členských státech a informační 

kampaně k programu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   44 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyjadřuje politování nad tím, že 

platební politika týkající se výzkumných 

pracovníků se v rámci programu Horizont 

2020 uplatňuje s minimálními úpravami, 

a tudíž umožňuje odlišné odměny za tutéž 

činnost v rámci téhož projektu pouze na 

základě státní příslušnosti výzkumného 

pracovníka, což podněcuje odliv mozků 

z řad vědců ze střední a východní Evropy; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   45 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. se znepokojením konstatuje, že ve 

20 nejdůležitějších projektech programu 

Horizont 2020 je zastoupen jen omezený 

počet území, přičemž rozdělení je 

následující: Nizozemsko 5, Spojené 

království 4, Německo 3, Francie 2, Belgie 

2, Švédsko 1, Švýcarsko 1, Norsko 1, 

Španělsko 1; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   46 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28b. s ohledem na opakovanou míru 

chyb se znepokojením konstatuje, že bylo 

rozhodnuto značně snížit počet auditů 

v rámci programu Horizont 2020; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   47 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí, že Komise 

usilovala o další zjednodušení provádění 

programu Horizont 2020 ve srovnání 

s RP7; zdůrazňuje však, že zjednodušení 

by mělo být prospěšné pro všechny oblasti 

politiky včetně strukturálních fondů s cílem 

zachovat stejně rovné zacházení s příjemci 

evropské finanční pomoci; 

29. uznává, že v RP7 bylo oproti RP6 

ušetřeno 551 milionů EUR a že Komise 

usilovala o další zjednodušení provádění 

programu Horizont 2020 ve srovnání 

s RP7; zdůrazňuje však, že zjednodušení 

by mělo být prospěšné pro všechny oblasti 

politiky včetně strukturálních fondů s cílem 

zachovat stejně rovné zacházení s příjemci 

evropské finanční pomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   48 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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29. bere na vědomí, že Komise 

usilovala o další zjednodušení provádění 

programu Horizont 2020 ve srovnání 

s RP7; zdůrazňuje však, že zjednodušení 

by mělo být prospěšné pro všechny oblasti 

politiky včetně strukturálních fondů s cílem 

zachovat stejně rovné zacházení s příjemci 

evropské finanční pomoci; 

(Netýká se českého znění.) 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   49 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí, že Komise 

usilovala o další zjednodušení provádění 

programu Horizont 2020 ve srovnání 

s RP7; zdůrazňuje však, že zjednodušení by 

mělo být prospěšné pro všechny oblasti 

politiky včetně strukturálních fondů s cílem 

zachovat stejně rovné zacházení s příjemci 

evropské finanční pomoci; 

29. bere na vědomí, že Komise 

usilovala o další zjednodušení provádění 

programu Horizont 2020 ve srovnání 

s RP7; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

zjednodušení bylo prospěšné pro všechny 

oblasti politiky včetně strukturálních fondů 

s cílem zachovat stejně rovné zacházení 

s příjemci evropské finanční pomoci; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   50 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. bere na vědomí, že GŘ RTD usiluje 

o další snížení režijních nákladů tím, 

že externě zajišťuje služby nebo činnosti 

řízení smluv výkonných agentur a ostatních 

subjektů; zdůrazňuje, že v rámci programu 

Horizont 2020 bude 55 % rozpočtu 

30. s uspokojením konstatuje, že GŘ 

RTD usiluje o další snížení režijních 

nákladů tím, že externě zajišťuje služby 

nebo činnosti řízení smluv výkonných 

agentur a ostatních subjektů; zdůrazňuje, 

že v rámci programu Horizont 2020 bude 



 

AM\1122683CS.docx 25/30 PE602.929v01-00 

 CS 

spravováno výkonnými agenturami; 55 % rozpočtu spravováno výkonnými 

agenturami; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   51 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. navrhuje, aby byla posílena úloha 

národních kontaktních míst s cílem 

poskytovat kvalitní technickou podporu 

v terénu; výroční posouzení výsledků, 

odborná příprava a podpora efektivně 

fungujících národních kontaktních míst 

zvýší míru úspěšnosti programu Horizont 

2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   52 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. vítá skutečnost, že podíl finančních 

prostředků přidělených z programu 

Horizont 2020 malým a středním 

podnikům se zvýšil z 19,4 % v roce 2014 

na 23,4 % v roce 2015, a doporučuje tento 

trend aktivně podporovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   53 
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Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34b. považuje za nepřijatelné, že GŘ 

RTD nedodrželo jeho požadavek, aby 

generální ředitelství Komise zveřejňovala 

veškerá svá doporučení pro jednotlivé 

země ve svých výročních zprávách 

o činnosti; se znepokojením konstatuje, že 

ve 20 nejdůležitějších projektech 

programu Horizont 2020 je zastoupen jen 

omezený počet území; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   54 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34c. žádá Komisi, aby přijala opatření, 

která zajistí stejné odměny pro výzkumné 

pracovníky provádějící tutéž činnost 

v rámci téhož projektu, a aby poskytla 

seznam všech kotovaných společností, 

které ve svých ročních účetních závěrkách 

vykazují zisk a jež získávají finanční 

prostředky z programu Horizont 2020, 

rozdělený podle státní příslušnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   55 

Andrey Novakov, Martina Dlabajová 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. připomíná, že se připravuje devátý 

rámcový program pro výzkum; 

zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby se při 

jeho definici použily osvědčené postupy 

z programu Horizont 2020, a navrhuje 

přidělit více finančních prostředků na 

inovace, což je hospodářsky účinné pro 

podnikatelský sektor, a větší flexibilitu 

v rámci rozpočtů jednotlivých dílčích 

programů, aby se zabránilo nedostatku 

finančních prostředků v případě těch, jež 

jsou klasifikovány jako „vynikající“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   56 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie 

Dopady vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie na RP7 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   57 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. respektuje hlasování občanů 

Spojeného království ze dne 23. června 

2016, v němž vyjádřili politickou vůli 

opustit Evropskou unii; 

36. zcela respektuje hlasování občanů 

Spojeného království ze dne 23. června 

2016, v němž vyjádřili politickou vůli 

opustit Evropskou unii; 
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Or. el 

 

Pozměňovací návrh   58 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. respektuje hlasování občanů 

Spojeného království ze dne 23. června 

2016, v němž vyjádřili politickou vůli 

opustit Evropskou unii; 

36. bere na vědomí hlasování občanů 

Spojeného království ze dne 23. června 

2016, pomocí něhož vyjádřili politickou 

vůli opustit Evropskou unii; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   59 

Jonathan Arnott 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. vítá práci Dolní sněmovny 

Spojeného království při hodnocení 

dopadů tohoto hlasování na poli vědy 

a výzkumu1, a ve snaze udržet negativní 

dopad na evropskou konkurenceschopnost 

na minimum; 

37. vítá práci Dolní sněmovny 

Spojeného království při hodnocení 

možného výsledku tohoto hlasování na poli 

vědy a výzkumu1, a ve snaze ochránit 

a zlepšit evropskou a britskou 

konkurenceschopnost; 

_________________ _________________ 

1 Viz poznámka pod čarou 5. 1 Viz poznámka pod čarou 5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   60 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 – pododstavec 1 (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 v důsledku náhlého vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie naléhavě žádá 

GŘ, aby prozkoumalo strategie, jak 

usnadnit přidělení dostupných zdrojů, aby 

nebyly ponechány jako nepřidělené 

prostředky; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   61 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. žádá GŘ RTD, aby předložilo 

návrh, který by ukázal možné způsoby, jak 

ochránit práva a povinnosti Spojeného 

království po jeho vystoupení z Evropské 

unie a zohlednit přitom, že dojde ke 

zpožděním; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   62 

Jonathan Arnott 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. dospěl k závěru, že celkově bylo 

řízení RP7 ze strany Komise z hlediska 

nákladů efektivní; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   63 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. dospěl k závěru, že celkově bylo 

řízení RP7 ze strany Komise z hlediska 

nákladů efektivní; 

39. dospěl k závěru, že Komise se 

celkově poučila z doporučení Účetního 

dvora a Evropského parlamentu ohledně 

toho, jak zvýšit účinnost provádění RP7; 

opakuje však své znepokojení týkající se 

zpoždění a opakované míry chyb při jeho 

provádění; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   64 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. žádá členské státy, aby vyvinuly 

mimořádné úsilí za účelem dosažení cíle 

investovat 3 % HDP do oblasti výzkumu; 

domnívá se, že by to podnítilo excelenci 

a inovace; žádá v tomto smyslu Komisi, 

aby prozkoumala možnost navrhnout pakt 

pro vědu na místní, regionální 

a vnitrostátní úrovni a navázala při tom 

na stávající dynamiku Paktu starostů 

a primátorů; 

Or. es 

 


