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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-13

Návrh zprávy (PE 368.073v01-00)
Daniel Caspary
Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých 
akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou 
energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Eluned Morgan a Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 10

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; mezi ně patří účast 
na nepřímých akcích rámcového programu, 
práce pro třetí osoby a v menší míře 
využívání duševního vlastnictví.

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže;  mimo práce pro 
třetí osoby mezi ně patří účast na nepřímých 
akcích rámcového programu, kde by se mělo 
usilovně budovat především na mnoha 
doposud vykonaných činnostech, a v menší 
míře využívání duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

V budoucnu musí být SVS nadále umožněno účastnit se postupů zadávání veřejných zakázek v 
oblasti nepřímých opatření – proto je třeba zdvojnásobit doposud vykonávané činnosti. 
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Kromě toho by mělo být nadále povoleno získávání finančních prostředků z jiných zdrojů a 
využívání duševního vlastnictví. Tím bude zajištěna automatická kontrola kvality, a navíc to 
přispěje k trvale vysoké úrovni excelence a účinnosti v rámci SVS.

Pozměňovací návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 10

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; mezi ně patří účast 
na nepřímých akcích rámcového programu, 
práce pro třetí osoby a v menší míře 
využívání duševního vlastnictví.

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; to by mělo 
zahrnovat účast na nepřímých akcích 
rámcového programu, kde by se mělo 
usilovně budovat především na mnoha 
doposud vykonaných činnostech. Kromě 
toho by měla SVS usilovat o získání 
náhradních zdrojů financování výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

V budoucnu musí být SVS nadále umožněno účastnit se postupů zadávání veřejných zakázek v 
oblasti nepřímých opatření – proto je třeba zdvojnásobit doposud vykonávané činnosti.


