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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 12 – 13

Návrh správy (PE 368.073v01-00)
Predkladá Daniel Caspary
Osobitný program, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného 
výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu (2007 – 2011) Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania

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

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eluned Morgan a Daniel Caspary

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 10

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; medzi ne patrí 
účasť na nepriamych akciách rámcového 
programu, práca s tretími stranami a v 
menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva.

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; okrem práce s 
tretími stranami medzi ne patrí účasť na 
nepriamych akciách rámcového programu, 
kde by sa malo usilovať o nadviazanie na 
množstvo doteraz vykonaných aktivít, a v 
menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby JRC malo v budúcnosti naďalej účasť na verejnom obstarávaní v oblasti 
nepriamych nástrojov, v súvislosti s ktorými je potrebné zdvojnásobiť úsilie, ktoré bolo 
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doteraz vykonané. Taktiež by malo byť naďalej povolené dodatočné financovanie z iných 
zdrojov a využívanie duševného vlastníctva. Týmto sa zabezpečí automatická kontrola kvality 
a navyše to prispeje k neustále vysokej úrovni výkonu a k efektivite v rámci JRC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 10

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; medzi ne patrí 
účasť na nepriamych akciách rámcového 
programu, práca s tretími stranami a v 
menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva.

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; k tomu patrí účasť 
na nepriamych akciách rámcového 
programu, kde by sa malo usilovať o 
nadviazanie na množstvo doteraz 
vykonaných aktivít. JRC by sa navyše malo 
snažiť o prístup k alternatívnym zdrojom 
financovania výskumu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby JRC malo v budúcnosti naďalej účasť na verejnom obstarávaní v oblasti 
nepriamych nástrojov, v súvislosti s ktorými je potrebné zdvojnásobiť úsilie, ktoré bolo 
doteraz vykonané.


