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Vittorio Prodi
Návrh rozhodnutí Rady o specifickém programu Kapacity, kterým se provádí sedmý rámcový 
program (2007 až 2013) Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj 
a demonstrace

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 4

Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti uskutečňované ve členských státech 
i další akce Společenství, které jsou 
nezbytné pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a dále zejména akce 
zaměřené na strukturální fondy, zemědělství, 
vzdělávání, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zdraví, ochranu spotřebitele, zaměstnanost, 
energii, dopravu a životní prostředí.

Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti uskutečňované ve členských státech 
a členskými státy prostřednictvím účasti 
v evropských mezivládních výzkumných 
organizacích i další akce Společenství, které 
jsou nezbytné pro celkovou strategii 
provádění lisabonských cílů, a dále zejména 
akce zaměřené na strukturální fondy, 
zemědělství, vzdělávání, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zdraví, ochranu spotřebitele, zaměstnanost, 
energii, dopravu a životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění soudržnosti s návrhem 7. RP a návrhy dalších specifických programů je 
zmínka o mezivládních výzkumných činnostech nezbytná. Výzkumné činnosti, které provádějí 
členské státy prostřednictvím účasti v mezivládních organizacích, představují sílu evropského 
výzkumu na celosvětové úrovni. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 1 písm. f)

f) horizontální činnosti v rámci mezinárodní 
spolupráce,

f) soudržný rozvoj výzkumných politik,

fa) činnosti v rámci mezinárodní spolupráce,

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznění podpory nadnárodního výzkumu na 
evropské úrovni.  

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami. 
Nebudou financovány žádné projekty 
týkající se výzkumu na embryích a 
embryonálních kmenových buňkách, neboť 
tyto výzkumy jsou v řadě členských států 
zakázané s ohledem na základní lidská 
práva i ústavní principy. 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 2 a 3

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V případě eticky citlivých výzkumných 
projektů by měli účastníci před zahájením 
svých projektů získat schválení nebo 
oprávnění od vnitrostátních nebo místních 
etických výborů. Komise bude navíc tyto 
projekty systematicky zkoumat a bude o 
nich každoročně Radě a Evropskému 
parlamentu podávat zprávu. Za zvláštních 
okolností může být etické zkoumání 
provedeno během existence projektu.  

– výzkumná činnost za účelem klonování 
lidí k reprodukčním účelům;
– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými;
– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.
3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum: 

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech,
– výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.

– výzkumné činnosti zaměřené na 
klonování lidských embryí,
– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,
– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk a výzkumné činnosti, 
které používají buňky z těchto embryí, 
– výzkumné projekty, které přímo nebo 
nepřímo vedou ke zničení lidských embryí.
V oblasti výzkumu embryonálních 
kmenových buněk by mělo být využíváno 
zkušeností NIH a financování výzkumu by 
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se mělo omezit na linie embryonálních 
kmenových buněk vytvořené před srpnem 
2001. 

Or. en

(Odst. 3 odrážka 2 v pozměňovacích návrzích Parlamentu je shodný s odst. 2 odrážkou 2 
v návrhu Komise) 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen k projednání v rámcovém programu. 
Tuto otázku by měl řešit rámcový program, ale v zájmu soudržnosti by měl být předložen 
k projednání rovněž u specifických programů. 

Pozměňovací návrh, který předložili Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto 
Pirilli, Paul Rübig

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum v těchto oblastech:

výzkumná činnost za účelem klonování lidí 
k reprodukčním účelům;

- výzkumná činnost zaměřená na klonování 
lidských embryí,

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými;

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými;

– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

– výzkumná činnost, jejímž cílem je vytvořit 
lidská embrya pouze k výzkumným účelům 
nebo za účelem získávání kmenových 
buněk, a výzkumná činnost, která používá 
buňky z těchto embryí, 

– výzkumná činnost, která ničí lidská 
embrya nebo která používá lidské 
embryonální kmenové buňky. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen k projednání v rámcovém programu. 
Tuto otázku by měl řešit rámcový program, ale v zájmu soudržnosti by měl být předložen 
k projednání rovněž u specifických programů. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. V rámci tohoto programu nebudou 
financovány tyto oblasti výzkumu: 
- výzkumné projekty, které jsou zakázané 
s ohledem na základní lidská práva a 
ústavní principy,
- výzkumné projekty, které ohrožují 
základní hodnoty lidské důstojnosti,
- metody klonování lidských embryí, 
- zásahy do linie lidských zárodků, 
- používání a vytváření embryí a 
embryonálních kmenových buněk pro účely 
vědeckého výzkumu, jelikož lidské bytosti 
jsou samy o sobě cílem a lidské tělo, 
zejména ženské tělo, by nemělo být 
komerčně využíváno. 
Přímo ani nepřímo nesmí být financován 
výzkum chimér.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter 
Liese, Christian Ehler

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum:

3. Jestliže je určitá technologie z etického 
hlediska kontroverzní (např. výzkum 
používající embryonální kmenové buňky 
nebo nadbytečná embrya ze IVF, otázky 
související s využíváním genetických údajů 
v případě, že neexistuje léčba), měla by být 
přiznána priorita výzkumným projektům, 
které představují alternativu k těmto eticky 
kontroverzním technologiím, např. 
výzkumu kmenových buněk dospělých a 
kmenových buněk z pupeční šňůry, léčbě 
poruch plodnosti bez vytváření 
nadbytečných embryí, genetickým testům 
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souvisejícím s léčbou. 
– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech,
– výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen k projednání v rámcovém programu. 
Tuto otázku by měl řešit rámcový program, ale v zájmu soudržnosti by měl být předložen 
k projednání rovněž u specifických programů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 3 odrážka 1a (nová)

- výzkum embryí a embryonálních 
kmenových buněk, který je zakázaný v řadě 
členských států s ohledem na základní 
lidská práva a ústavní principy

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 3 odrážka 2

- výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.

- výzkumné projekty, které ohrožují zásadu 
subsidiarity a hodnoty lidské důstojnosti a 
ohrožují zásadu komerčního nevyužívání 
lidského těla, zejména těla ženského. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 3
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3. Příloha IV tohoto specifického programu 
stanoví iniciativu pro společné provádění 
vnitrostátních výzkumných programů, na 
něž by se vztahovalo zvláštní rozhodnutí na 
základě článku 169 Smlouvy.

3. Příloha IV tohoto specifického programu 
stanoví možnou iniciativu pro společné 
provádění vnitrostátních výzkumných 
programů, na něž by se vztahovalo zvláštní 
rozhodnutí na základě článku 169 Smlouvy.

Or. es

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňovacího návrhu.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 odst. 2

2. Pracovní program vezme v úvahu 
příslušné související výzkumné činnosti 
prováděné členskými státy, přidruženými 
zeměmi a evropskými a mezinárodními 
organizacemi. V případě potřeby se program 
aktualizuje.

2. Pracovní program vezme v úvahu 
příslušné související výzkumné činnosti 
prováděné členskými státy, přidruženými 
zeměmi a evropskými a mezinárodními 
organizacemi i dosažení evropské přidané 
hodnoty, jakož i dopad na 
konkurenceschopnost průmyslu a důležitost 
pro ostatní politiky Společenství. V případě 
potřeby se program aktualizuje.

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na dravou hospodářskou soutěž v průmyslu by měla být zdůrazněna evropská 
přidaná hodnota a důležitost politik Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6 odst. 2

2. Pracovní program vezme v úvahu 
příslušné související výzkumné činnosti 
prováděné členskými státy, přidruženými 
zeměmi a evropskými a mezinárodními 
organizacemi. V případě potřeby se program 
aktualizuje.

2. Pracovní program vezme v úvahu 
příslušné související výzkumné činnosti 
prováděné členskými státy, přidruženými 
zeměmi a evropskými a mezinárodními 
organizacemi s cílem rozšíření součinnosti 
s těmito činnostmi. V případě potřeby se 
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program aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vytvoření soudržného Evropského výzkumného prostoru by se měl pracovní program 
zaměřit na rozšíření součinnosti se stávajícími výzkumnými činnostmi a nikoli jen na to, aby 
je bral v úvahu.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude sem patřit kritérium 
excelence, dopadu a provádění a v tomto 
rámci lze dodatečné požadavky, váhu 
a prahy v pracovním programu dále 
upřesnit nebo doplnit.

3. Návrhy na nepřímé akce v rámci režimů 
financování budou hodnoceny a projekty 
vybírány na základě těchto principů: 

- vědecké a/nebo technologické excelence, 
- významu pro cíle specifického programu, 
- možného dopadu rozvoje, šíření a využití 
výsledků projektu, 
- kvality a účinnosti provádění a řízení. 
V tomto rámci pracovní program přesně 
stanoví kritéria pro hodnocení a výběr a
dále upřesní dodatečné požadavky, váhu 
a prahy. 

Or. es

Odůvodnění

V zájmu účinnější aplikace opatření v rámci specifického programu je třeba stanovit přesnější 
zásady, jimiž se řídí výběr projektů. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 odst. 4

4. Pracovní program může určit: 4. Pracovní program může určit evropská 
zařízení, která obdrží poplatky v podobě 
členského příspěvku. 

a) organizace, které obdrží poplatky 
v podobě členského příspěvku;

b) podpůrné akce pro činnosti určitých 
právních subjektů.

Or. es

Odůvodnění

Všechny organizace by se měly účastnit hospodářské soutěže za stejných podmínek. Odstavec 
4 by proto měl odkazovat pouze na subjekty, které mají charakter „evropských zařízení“, 
zatímco odstavec b) by měl být vypuštěn. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 odst. 2

2. Postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se použije 
pro přijetí:

2. Postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se použije 
pro přijetí těchto opatření:

a) pracovního programu uvedeného v čl. 6 
odst. 1,

a) vypracování a aktualizace pracovního 
programu uvedeného v čl. 6 odst. 1, včetně 
nástrojů, které budou využívány podle 
priority, veškeré následné změny jejich 
použití, jakož i uplatňovaná hodnotící 
kritéria a kritéria výběru,  

b) úprav předběžného rozdělení částky 
uvedeného v příloze II.

b) schválení financování:

i) činností výzkumu a technologického 
vývoje zahrnující sítě excelence a 
integrované projekty; 
ii) činností výzkumu a technologického 
vývoje v rámci těchto témat:
- zdraví, 
- potraviny, zemědělství a biotechnologie, 
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- nanovědy a nanotechnologie; 
ba) vypracování zadání projektu pro externí 
posouzení podle ustanovení článku 7 
rámcového programu,
bb) úprav předběžného rozdělení částky 
uvedeného v příloze II.

Or. en

(Písmeno bb) v pozměňovacích návrzích Parlamentu je shodné s písm. b) v návrhu Komise) 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 2

2. Postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se použije 
pro přijetí: 

2. Řídící postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se 
použije pro přijetí:

a) pracovního programu uvedeného v čl. 6 
odst. 1,

a) pracovního programu uvedeného v čl. 6 
odst. 1, včetně nástrojů, jejichž použití je 
prioritní, veškerých následných změn, 
obsahu výzev a hodnotících a výběrových 
kritérií, která se budou uplatňovat; 

b) úprav předběžného rozdělení částky 
uvedeného v příloze II.

b) úprav předběžného rozdělení částky 
uvedeného v příloze II;
ba) financování činností VTR, pokud je 
odhad výše příspěvku Společenství v rámci 
tohoto programu 0,6 milionů EUR nebo 
vyšší; 
bb) rozhodnutí o financování EVP-NET a 
EVP-NET PLUS;
bc) dohody mezi Komisí a Evropskou 
investiční bankou o finančním nástroji na 
sdílení rizik.

Or. es

Odůvodnění

Stávající funkce řídícího výboru by měly být zachovány, jelikož pro úspěch tohoto programu 
je důležité, aby země cítily, že jsou partnery a že tato opatření jsou řádným způsobem 
sledována s vědomím, že mnohá z nich budou doplňovat opatření přijatá jednotlivými státy. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 21
Čl. 8 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se řídící postup podle článku 4 rozhodnutí 
1999/468/ES v souladu s čl. 7 odst. 3 
uvedeného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. es

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňovacího návrhu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 22
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Komise zajistí nezávislé sledování, 
hodnocení a přezkoumání v souladu s 
požadavky článku 7 rozhodnutí o sedmém 
rámcovém programu s ohledem na činnosti 
prováděné v oblastech, které pokrývá tento 
specifický program. 

Or. es

Odůvodnění

Měly by být dodrženy pokyny stanovené v sedmém rámcovém programu v zájmu zajištění 
sledování a kontroly činností v rámci specifického programu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 23
Příloha I nadpis „Úvod“ odst. 1 odrážka 5

- vzájemného přiblížení vědy a společnosti v 
zájmu harmonické integrace vědy a techniky 
do evropské společnosti; a

- vzájemného přiblížení vědy a společnosti v 
zájmu harmonické integrace vědy a techniky 
do evropské společnosti; umožnění 
stávajícím informačním kancelářím EU, 
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vnitrostátním nebo regionálním 
informačním kancelářím poskytovat MSP, 
průmyslu a znalostním institucím veškeré 
informace o rámcovém programu, 
rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace a o 
strukturálních fondech; a 

Or. en

Odůvodnění

Stávajícím informačním kancelářím se musí dostat poradenství a informací, aby mohly 
poskytovat služby MSP, průmyslu a znalostním institucím, a to s ohledem na komplementaritu 
mezi fondy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 24
Příloha I nadpis „Úvod“ odst. 1 odrážky 5 a 6 a odst. 2

– vzájemné přiblížení vědy a společnosti 
v zájmu harmonické integrace vědy 
a techniky do evropské společnosti;

– vzájemné přiblížení vědy a společnosti 
v zájmu harmonické integrace vědy 
a techniky do evropské společnosti;

– podpora soudržného rozvoje výzkumných 
politik; a 

- horizontálních akcí a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

- akce a opatření na podporu mezinárodní 
spolupráce.

Tento specifický program rovněž podpoří 
soudržný rozvoj výzkumných politik.

Or. es

Odůvodnění

Na výzkumné politiky by měl být kladen důraz a mělo by se zajistit jejich soudržné provádění. 
Za tímto účelem se proto navrhuje přidání nového bodu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 25
Příloha I nadpis „Úvod“ odst. 1 odrážka 6

- horizontálních akcí a opatření na podporu - horizontálních akcí a opatření na podporu 
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mezinárodní spolupráce. mezinárodní spolupráce, včetně spolupráce 
na přeshraniční a meziregionální úrovni. 

Or. en

Odůvodnění

Stejná zásada, která platí pro mezinárodní spolupráci, musí být používána i pro spolupráci 
přeshraniční a meziregionální. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 26
Příloha I nadpis „Úvod“ odst. 4

Akce týkající se koordinace programů, které 
nejsou programy Společenství, lze v rámci 
tohoto specifického programu uskutečnit, při 
využití programu EVP-NET a účasti 
Společenství ve společně prováděných 
vnitrostátních výzkumných programech 
(článek 169 Smlouvy), jak se uvádí ve 
specifickém programu Spolupráce.

Akce týkající se koordinace programů, které 
nejsou programy Společenství, lze v rámci 
tohoto specifického programu uskutečnit, při 
využití programu EVP-NET a účasti 
Společenství ve společně prováděných 
vnitrostátních výzkumných programech 
(článek 169 Smlouvy), jak se uvádí ve 
specifickém programu Spolupráce. Akce 
budou rovněž využívány k prohloubení 
komplementarity a součinnosti mezi 
rámcovým programem a činnostmi 
prováděnými v rámci mezivládních 
struktur. 

Or. en

Odůvodnění

Na evropské úrovni se budují přední světové infrastruktury, které členské státy využívají 
prostřednictvím svého členství v evropských mezivládních organizacích. Výzkumné 
infrastruktury představují jednoznačnou přidanou hodnotu a přínos pro evropský výzkum, a 
musejí být proto brány v úvahu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 27
Příloha I nadpis „Úvod“ odst. 5a (nový)

Tato část rámcového programu je mimo 
jiné zaměřena na posílení evropských 
vysokých škol, neboť se jedná o instituce, 
které sehrávají klíčovou roli při provádění 
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prvotřídního vědeckého a technologického 
výzkumu a při vytváření Evropského 
výzkumného prostoru. 

Or. xm

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje AM 1138 k návrhu zprávy Jerzyho Buzeka k 7. 
rámcovému programu)

Odůvodnění

Zásadní úloha vysokých škol je natolik zřejmá, že nepotřebuje další odůvodnění.  Komise 
sama tuto skutečnost opakovaně uznala a zveřejnila na toto téma sdělení (KOM(2003)0058) 
nazvané „Úloha vysokých škol ve znalostní Evropě“, kde je řečeno, že „Evropská unie 
potřebuje zdravý a vzkvétající svět vysokých škol" a že „Evropa potřebuje na svých vysokých 
školách excelenci, aby mohla co nejvíce rozvinout procesy, které jsou oporou znalostní 
společnosti“.  Stejné sdělení rovněž poukazuje na potřebu posílení úlohy vysokých škol, aby 
se tak zlepšila jejich konkurenceschopnost ve vztahu k nejrozvinutějším zemím mimo Unii.  Ve 
světle těchto úvah by měl rámcový program klást důraz na úlohu evropských vysokých škol. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 28
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Soudržný rozvoj výzkumných politik“

Soudržný rozvoj výzkumných politik vypouští se 

Činnosti prováděné v této části budou 
podporovat soudržný rozvoj výzkumných 
politik a budou doplňovat koordinační 
činnosti v rámci programu Spolupráce a 
budou přispívat k politikám a iniciativám 
Společenství (např. právní předpisy, 
doporučení a pokyny) zaměřeným na 
zlepšení soudržnosti a dopadu politik 
členských států.

Tyto činnosti přispějí k provádění 
lisabonské strategie, zejména cíle 3 % 
investic do výzkumu, a to pomocí členským 
státům a Unii při vývoji účinnějších politik 
výzkumu a vývoje. Cílem je zlepšit veřejný 
výzkum a jeho vazby na průmyslovou sféru, 
podpořit soukromé investice do výzkumu, 
zejména vytvářením vhodných rámcových 
podmínek, a to posílením veřejné podpory a 
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jejího pákového efektu na soukromé 
investice.

Činnosti budou zahrnovat tyto oblasti: 
• Sledování a analýza veřejných politik a 
průmyslových strategií souvisejících s 
výzkumem
Cílem je poskytnout údaje a analýzy na 
podporu navrhování, provádění, hodnocení 
a nadnárodní koordinace veřejných politik. 
To bude zahrnovat tyto oblasti:
- Služba na získávání a poskytování 
informací (ERAWATCH), která bude mít 
za úkol zprostředkováním lepšího 
porozumění povaze, základním prvkům a 
vývoji vnitrostátních a regionálních 
výzkumných politik, iniciativ a systémů 
podporovat tvorbu výzkumné politiky, jež 
bude založená na poznatcích, a přispívat 
k realizaci Evropského výzkumného 
prostoru (EVP). To bude z evropského 
hlediska zahrnovat pravidelné analýzy 
otázek týkajících se tvorby výzkumné 
politiky, a to především: faktorů 
ovlivňujících vývoj výzkumných systémů a 
jejich důsledků pro různé politiky a 
struktury řízení, vznikajících otázek/úkolů 
a možností politik a na úrovni Evropské 
unie přezkumu pokroku členských států, 
pokud se týká EVP a 3% cíle. 
- Sledování investic do výzkumu 
uskutečňovaných průmyslovou sférou 
s cílem poskytnout ucelený a doplňující 
zdroj údajů sloužící k usnadnění řízení 
veřejné politiky a k tomu, aby firmám 
umožnil porovnat jejich investiční strategie 
ve výzkumu a vývoji s referenčními 
ukazateli. To bude zahrnovat pravidelné 
srovnávání investic do výzkumu a vývoje ve 
společnostech a odvětvích, průzkumy 
trendů soukromých investic do výzkumu a 
vývoje, analýzu faktorů ovlivňujících 
rozhodování ohledně investic do výzkumu a 
vývoje a postupy společností, analýzu 
hospodářských dopadů, jakož i posouzení 
důsledků politik.
- Vývoj a analýza ukazatelů ohledně 
výzkumné činnosti a jejího vlivu na 
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hospodářství. To bude zahrnovat přípravy a 
zveřejnění klíčových položek a 
srovnávacích ukazatelů v souvislosti s 
vnitrostátními a regionálními vědeckými a 
technickými činnostmi, případně za použití 
úředních statistických ukazatelů, posouzení 
silných stránek a nedostatků systémů 
výzkumu a vývoje v členských státech a 
analýzu postavení a výkonu EU ve 
vědeckém a technickém výzkumu.
Tyto činnosti se uskuteční ve spolupráci se 
Společným výzkumným střediskem, jakož i 
prostřednictvím studií a skupin odborníků. 
• Koordinace výzkumných politik, včetně 
iniciativ v nadnárodní spolupráci
prováděných na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni u otázek ve společném 
zájmu 
Cílem je posílit koordinaci výzkumných 
politik prostřednictvím akcí na podporu i) 
provádění otevřené metody koordinace 
(OMC) a ii) iniciativ „zdola nahoru“ 
uskutečněných několika zeměmi a regiony, 
včetně případně dalších zúčastněných stran 
(včetně průmyslové sféry, evropských 
organizací a organizací občanské 
společnosti).
Tyto činnosti se zaměří na otázky 
společného zájmu související s výzkumem a 
další příslušné politiky, které jsou zapotřebí 
pro uskutečnění EVP a dosažení 3% cíle v 
oblasti investic do výzkumu na úrovni EU. 
Tyto činnosti dále přispějí k vývoji 
účinnějších vnitrostátních a regionálních 
politik prostřednictvím sdílení poznatků a 
odborného posouzení, podnítí 
koordinované nebo společné iniciativy mezi 
skupinami zemí a regionů, jež mají zájem o 
oblasti ve značné míře zahrnující 
nadnárodní rozměr nebo rozšíření dopadu 
na souvisící oblasti, a případně určí, které 
otázky vyžadují doplňující a vzájemně 
obohacující činnosti na úrovni Společenství 
a členských států.
Vzájemné iniciativy několika zemí a 
regionů mohou zahrnovat činnosti jako 
např. odborné posouzení vnitrostátních a 
regionálních politik, výměnu zkušeností a 
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zaměstnanců, společná hodnocení a 
posuzování dopadu, jakož i vytváření a 
provádění společných iniciativ.

Or. es

Odůvodnění

Tento oddíl by se měl přesunout z úvodu do přílohy I a měl by být zahrnut jako dodatečný bod 
následující po šesti bodech, na něž se příloha I dělí. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 29
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Soudržný rozvoj výzkumných politik“ odst. 3 podbod 1 

pododstavec 1 odrážka 2

– Sledování investic do výzkumu 
uskutečňovaných průmyslovou sférou 
s cílem poskytnout ucelený a doplňující 
zdroj údajů sloužící k usnadnění řízení 
veřejné politiky a k tomu, aby firmám 
umožnil porovnat jejich investiční strategie 
ve výzkumu a vývoji s referenčními 
ukazateli. To bude zahrnovat pravidelné 
srovnávání investic do výzkumu a vývoje ve 
společnostech a odvětvích, průzkumy trendů 
soukromých investic do výzkumu a vývoje, 
analýzu faktorů ovlivňujících rozhodování 
ohledně investic do výzkumu a vývoje a 
postupy společností, analýzu hospodářských 
dopadů, jakož i posouzení důsledků politik

– Sledování investic do výzkumu 
uskutečňovaných průmyslovou sférou 
s cílem poskytnout ucelený a doplňující 
zdroj údajů sloužící k usnadnění řízení 
veřejné politiky a k tomu, aby firmám 
v klíčových odvětvích pro hospodářství EU
umožnil porovnat jejich investiční strategie 
ve výzkumu a vývoji s referenčními 
ukazateli. To bude zahrnovat pravidelné 
srovnávání investic do výzkumu a vývoje ve 
společnostech a odvětvích, průzkumy trendů 
soukromých investic do výzkumu a vývoje, 
analýzu faktorů ovlivňujících rozhodování 
ohledně investic do výzkumu a vývoje a 
postupy společností, analýzu hospodářských 
dopadů, jakož i posouzení důsledků politik

Or. en

Odůvodnění

Investice do průmyslového výzkumu by měly být podporovány v klíčových odvětvích pro 
hospodářství EU.  

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 30
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Soudržný rozvoj výzkumných politik“ odst. 3 podbod 2 
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pododstavec 1

Cílem je posílit koordinaci výzkumných 
politik prostřednictvím akcí na podporu i) 
provádění otevřené metody koordinace 
(OMC) a ii) iniciativ „zdola nahoru“ 
uskutečněných několika zeměmi a regiony, 
včetně případně dalších zúčastněných stran 
(včetně průmyslové sféry, evropských 
organizací a organizací občanské 
společnosti). 

Cílem je posílit koordinaci výzkumných 
politik tam, kde toto posílení představuje 
jednoznačnou přidanou hodnotu pro 
výzkum a inovace, prostřednictvím akcí na 
podporu i) provádění otevřené metody 
koordinace (OMC) a ii) iniciativ „zdola 
nahoru“ uskutečněných několika zeměmi a 
regiony, včetně případně dalších 
zúčastněných stran (včetně průmyslové 
sféry, evropských organizací a organizací 
občanské společnosti). 

Or. en

Odůvodnění

Výzkumné politiky by měly být koordinovány na úrovni EU v oblastech, kde existuje 
jednoznačná přidaná hodnota pro spolupráci. Za každou cenu je třeba zabránit zdvojování 
snah podnikaných v rámci vnitrostátních výzkumných politik členských států.  

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 31
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Soudržný rozvoj výzkumných politik“ odst. 3 podbod 2 

pododstavec 3a (nový)

Zvláštní pozornost bude věnována:
- přístupu součinnosti k rozvoji 
výzkumného potenciálu se strukturálními 
fondy a programy zaměřenými na inovaci;
- omezení administrativy a fyzických 
překážek přeshraniční spolupráce mezi 
regiony z různých členských států a rozvoji 
kombinovaných kapacit výzkumu a 
inovace. 

Or. en

Odůvodnění

V rámci regionální politiky má přeshraniční regionální politika specifické rysy a má zvláštní 
význam pro integraci Evropské unie s ohledem na překonávání hranic členských států. 
Inovační spolupráce mezi členskými státy je často neúspěšná. Děje se tak z důvodu 
administrativních a prostorových překážek. Je třeba vítat jakoukoli pomoc při koordinaci 
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politik v rámci regionů a členských států k řešení těchto problémů. Inovace nekončí na 
hranicích členských států. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 32
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Etická hlediska“ odst. 1

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 
práv Evropské unie, a zejména ochrana 
lidské důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu s 
právem Společenství a platným zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů a 
kodexů chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně, podepsanou v 
Oviedu dne 4. dubna 1997, a jejími 
dodatkovými protokoly, Úmluvou OSN o 
právech dítěte, Všeobecnou deklarací o 
lidském geonomu a lidských právech 
přijatou organizací UNESCO, Úmluvou 
OSN o biologických a toxinových zbraních 
(BTWC), Mezinárodní smlouvou o 
rostlinných genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a souvisejícími rezolucemi 
Světové zdravotnické organizace (WHO).

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 
práv Evropské unie, a zejména ochrana 
lidské důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu s 
právem Společenství a platným zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů a 
kodexů chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně, podepsanou v 
Oviedu dne 4. dubna 1997, a jejími 
dodatkovými protokoly, Úmluvou OSN o 
právech dítěte, Všeobecnou deklarací o 
lidském geonomu a lidských právech 
přijatou organizací UNESCO, Úmluvou 
OSN o biologických a toxinových zbraních 
(BTWC), Mezinárodní smlouvou o 
rostlinných genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a souvisejícími rezolucemi 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
usnesením Evropského parlamentu ze dne 
10. března 2005 o obchodování s lidskými 
vajíčky 1 a usnesením ze dne 26. října 2005 
o patentech na biotechnologické objevy 2, 
jakož i zákony a nařízeními platnými 
v zemích, kde jsou příslušné projekty 
prováděny.
___________

1 Úř. věst. C 320 E, 15. 12. 2005, s. 251.
2 Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 33
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Etická hlediska“ odst. 2, 3, 4 a 5

Rovněž se vezmou v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku 
v biotechnologii (1991 – 1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).
V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde bude výzkum 
uskutečňován.  V každém případě se však 
uplatňují vnitrostátní právní předpisy a 
výzkum, který je zakázán v některém 
členském státě nebo jiné zemi, nebude v 
uvedeném členském státě nebo zemi 
financován z prostředků Společenství.

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde bude výzkum 
uskutečňován. 

Subjekty uskutečňující výzkumné projekty 
musejí případně obdržet souhlas příslušných 
státních nebo místních etických výborů, 
dříve než zahájí činnosti VTR. Komise bude 
systematicky provádět rovněž etický 
přezkum u návrhů, které se zabývají eticky 
citlivými otázkami nebo kde etickým 
hlediskům nebyla věnována odpovídající 
pozornost. V určitých případech se může 
etický přezkum uskutečnit během provádění 
projektu.

Subjekty uskutečňující výzkumné projekty 
nebo se účastnící projektů, týkajících se 
eticky citlivých otázek jako např. analýzy 
lidské DNA, výzkumu na osobách, které 
nejsou schopny dát informovaný souhlas, 
výzkumu spojeného s utrpením obratlovců 
atd., musejí obdržet souhlas příslušných 
státních nebo místních etických výborů, 
dříve než zahájí činnosti VTR.  Komise bude 
systematicky provádět rovněž etický 
přezkum. V určitých případech se může 
etický přezkum uskutečnit během provádění 
projektu.

V souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí 
se neposkytne financování výzkumným 
činnostem, jež jsou zakázány ve všech 
členských státech.

Komise bude každoročně informovat 
Parlament a Radu o jejich činnostech v této 
oblasti a navíc bude poskytovat Radě a 
Parlamentu informace, jestliže o to 
požádají.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je v jednom ohledu příliš nepřesné, zejména je potřeba připojit 
povinnost předkládat zprávy Parlamentu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 34
Příloha I nadpis „Úvod“ nadpis „Etická hlediska“ odst. 2

Rovněž se vezmou v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku 
v biotechnologii (1991 – 1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 35
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Cíl“

Optimalizace využívání a rozvoj nejlepších 
výzkumných infrastruktur v Evropě a pomoc 
při vytváření nových výzkumných 
infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, které budou v celoevropském 
zájmu (nebo rozsáhlá aktualizace 
infrastruktur stávajících) a které evropská 
vědecká obec potřebuje k tomu, aby zůstala 
v čele pokroku ve výzkumu a byla schopna 
napomáhat průmyslové sféře v posilování 
její znalostní základny a jejího 
technologického know-how.

Optimalizace využívání a rozvoj nejlepších 
výzkumných infrastruktur v Evropě a pomoc 
při vytváření nových výzkumných 
infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, které budou v celoevropském 
zájmu a které evropská vědecká obec 
potřebuje k tomu, aby zůstala v čele pokroku 
ve výzkumu a byla schopna napomáhat 
průmyslové sféře v posilování její znalostní 
základny a jejího technologického know-
how.

Or. es

Odůvodnění

Neměl by být rozdílný přístup vůči stávajícím výzkumným infrastrukturám a infrastrukturám, 
které je třeba vytvořit. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 36
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Přístup“ odst. 1

Má-li se Evropa stát 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

Má-li se Evropa stát 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 
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znalostní ekonomikou na světě, jsou 
k dosažení vedoucí pozice v oblasti vědy 
a techniky nezbytně nutné moderní a účinné 
výzkumné infrastruktury. Výzkumné 
infrastruktury hrají stěžejní úlohu při 
získávání znalostí, při jejich šíření, jakož 
i při jejich používání a co nejúčinnějším 
využívání, čímž podporují inovace. Ve 
všech oblastech vědy a techniky je přístup 
k nim stále více nepostradatelný. Mnoho 
výzkumných infrastruktur mělo z počátku 
podobu rozsáhlých zařízení zaměřených 
téměř výhradně na určitý obor a později se 
z nich vyvinula zařízení poskytující služby 
širokému spektru vědeckých obcí. Díky 
informačním a komunikačním technologiím 
se rovněž dosavadní pojetí infrastruktury 
rozšiřuje, aby tak obsáhlo distribuované 
systémy hardwaru, softwaru a obsahu 
s obrovskou kumulativní hodnotou jako 
zásobárny znalostí v mnoha rozmanitých 
oborech.

znalostní ekonomikou na světě, jsou 
k dosažení vedoucí pozice v oblasti vědy 
a techniky nezbytně nutné moderní a účinné 
výzkumné infrastruktury. Výzkumné 
infrastruktury hrají stěžejní úlohu při 
získávání znalostí, při jejich šíření, jakož 
i při jejich používání a co nejúčinnějším 
využívání, čímž podporují inovace. Ve 
všech oblastech vědy, techniky a tvorby 
politik založených na důkazech je přístup 
k nim stále více nepostradatelný Mnoho 
výzkumných infrastruktur mělo z počátku 
podobu rozsáhlých zařízení zaměřených 
téměř výhradně na určitý obor a později se 
z nich vyvinula zařízení poskytující služby 
širokému spektru vědeckých obcí. Díky 
informačním a komunikačním technologiím 
se rovněž dosavadní pojetí infrastruktury 
rozšiřuje, aby tak obsáhlo distribuované 
systémy hardwaru, softwaru a obsahu 
s obrovskou kumulativní hodnotou jako 
zásobárny znalostí v mnoha rozmanitých 
oborech a pro mnoho různých komunit 
uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Výzkumné infrastruktury mohou sehrát zásadní roli při šíření výsledků výzkumu v široké škále 
výzkumných oborů a komunit, což je nezbytné pro podporu inovace.  

Informace šířené prostřednictvím těchto infrastruktur mohou rovněž představovat významnou 
podporu pro tvorbu politik založenou na důkazech.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 37
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Navrhovaná akce zejména přispěje k vývoji, 
využívání a zachování znalostí 
prostřednictvím podpory výzkumných 
infrastruktur, a to jak na základě přístupu 
„zdola nahoru“, zaměřeném na excelenci, 
tak na přístupu cíleném. Za prvek 
podněcující změnu ve způsobu vědecké 

Navrhovaná akce zejména přispěje k vývoji, 
využívání a zachování znalostí 
prostřednictvím podpory výzkumných 
infrastruktur, a to jak na základě přístupu 
„zdola nahoru“, zaměřeném na excelenci, 
tak na přístupu cíleném, založeném na 
dostupných zdrojích a klíčových evropských 
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práce se rovněž považuje strategická 
aktualizace e-infrastruktur založených na 
informacích a komunikaci.

prioritách. Za klíčový prvek podněcující 
změnu ve způsobu vědecké práce se rovněž 
považuje strategická aktualizace e-
infrastruktur založených na informacích 
a komunikaci a je rovněž podporována 
významnými investicemi z veřejných i 
soukromých zdrojů ve všech částech 
Evropy. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k omezenosti dostupných zdrojů by měly existovat zřetelné priority pro činnosti 
prováděné v rámci specifického programu „Kapacity“. 

Je důležité zdůraznit, co je hybnou silou aktualizace e-infrastruktur založených na 
informacích a komunikaci v rámci Evropy a vnitrostátních nebo regionálních e-strategií.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 38
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Navrhovaná akce zejména přispěje k vývoji, 
využívání a zachování znalostí 
prostřednictvím podpory výzkumných 
infrastruktur, a to jak na základě přístupu 
„zdola nahoru“, zaměřeném na excelenci, 
tak na přístupu cíleném. Za prvek 
podněcující změnu ve způsobu vědecké 
práce se rovněž považuje strategická 
aktualizace e-infrastruktur založených na 
informacích a komunikaci.

Navrhovaná akce zejména přispěje k vývoji, 
využívání a zachování znalostí 
prostřednictvím podpory výzkumných 
infrastruktur, a to jak na základě přístupu 
„zdola nahoru“, zaměřeném na excelenci, 
tak na přístupu cíleném. Za prvek 
podněcující změnu ve způsobu vědecké 
práce se rovněž považuje strategická 
aktualizace e-infrastruktur a virtuálních 
infrastruktur založených na informacích 
a komunikaci. Pro rozvoj a financování 
infrastruktur je nezbytná koordinace 
s členskými státy.

Or. es

Odůvodnění

Je užitečné upřesnit v tomto oddíle, že za rozvoj výzkumných infrastruktur jsou odpovědné 
členské státy a že koordinace s nimi je proto nezbytná.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 39
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Přístup“ odst. 3 úvodní část

Výrazem „výzkumné infrastruktury“ 
v kontextu rámcového programu 
Společenství pro výzkum a technický rozvoj 
se rozumí zařízení, zdroje nebo služby, jež 
výzkumná obec potřebuje k provádění 
výzkumu ve všech oblastech vědy 
a techniky. Vedle souvisících lidských 
zdrojů tato definice zahrnuje tyto oblasti:

Výrazem „výzkumné infrastruktury“ 
v kontextu rámcového programu 
Společenství pro výzkum a technický rozvoj 
se rozumí zařízení, zdroje nebo služby, jež 
výzkumná obec ve veřejné a soukromé sféře 
i ve sféře občanské společnosti potřebuje 
k provádění výzkumu ve všech oblastech 
vědy a techniky. Vedle souvisících lidských 
zdrojů tato definice zahrnuje tyto oblasti:

Or. en

Odůvodnění

Účastníci z veřejné, soukromé oblasti i z oblasti občanské společnosti mají právo na přístup 
k zařízením, zdrojům a službám, které vytvářejí výzkumné infrastruktury.  

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 40
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Přístup“ odst. 4a (nový)

Prováděné činnosti budou mimo jiné brát 
v úvahu skutečnost, že investice do 
výzkumných infrastruktur 
v konvergenčních a nejvzdálenějších 
regionech podstatně zvýší využití lidského 
potenciálu, který se v těchto oblastech 
nachází. To je zvláště důležité v těch 
konvergenčních regionech, kde je rozdíl 
mezi výzkumným potenciálem a stavem 
infrastruktur největší. 

Or. pl

Odůvodnění

Program „výzkumný potenciál“ správně uvádí ustanovení na podporu plného využití lidského 
potenciálu v konvergenčních a nejvzdálenějších regionech. Stejný argument platí i tehdy, 
pokud jde o investice do výzkumných infrastruktur.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 41
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 odrážka 1

- optimalizace využívání stávajících 
výzkumných infrastruktur a zlepšování 
jejich výkonu;

- optimalizace využívání stávajících 
výzkumných infrastruktur a zlepšování 
jejich výkonu jakožto priority;

Or. en

Odůvodnění

Optimalizace využívání stávajících výzkumných infrastruktur by měla být pro tento specifický 
program prioritou, neboť to je účinnější způsob využití dostupných omezených zdrojů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 42
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 odrážky 2 a 3

– podpora vývoje nových výzkumných 
infrastruktur (nebo rozsáhlé aktualizace 
infrastruktur stávajících) celoevropského 
zájmu, na základě práce Evropského 
strategického fóra pro výzkumné 
infrastruktury (ESFRI);

– podpora vývoje nových výzkumných 
infrastruktur (nebo rozsáhlé aktualizace 
infrastruktur stávajících) celoevropského 
zájmu, včetně např. práce Evropského 
strategického fóra pro výzkumné 
infrastruktury (ESFRI);

– podpůrná opatření, včetně podpory nově 
vznikajícím potřebám.

– podpůrná opatření, včetně podpory nově 
vznikajícím potřebám a možností 
technologického rozvoje v konvergenčních 
regionech. 

Or. es

Odůvodnění

Jsou potřebná ustanovení pro vznikající potřeby konvergenčních regionů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 43
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.1.

Přední světové výzkumné infrastruktury 
vyžadují velmi značné a dlouhodobé 
investice do lidských i finančních zdrojů. 

Přední světové výzkumné infrastruktury 
vyžadují velmi značné a dlouhodobé 
investice do lidských i finančních zdrojů. 
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Mělo by je využívat co nejvíce vědeckých 
a spotřebitelských odvětví v evropském 
měřítku. EU by k tomuto cíli měla přispívat 
propagací nadnárodního přístupu. Cílem je 
otevřít nové příležitosti pro výzkumné týmy, 
aby získaly přístup k nejlepším výzkumným 
infrastrukturám, včetně výzkumných týmů 
z okrajových a nejvzdálenějších regionů. 
Tento přístup lze zpřístupnit vnějším 
uživatelům, a to buď osobně, nebo za 
pomoci vhodných elektronických 
komunikačních prostředků. Může mít rovněž 
podobu poskytování vědeckých služeb na 
dálku. Tento záměr bude prováděn 
prostřednictvím výzev k podávání návrhů 
„zdola nahoru“ otevřených všem oborům 
vědy a techniky bez upřednostňování toho či 
onoho oboru.

Mělo by je využívat co nejvíce vědeckých 
a spotřebitelských odvětví v evropském 
měřítku. EU by k tomuto cíli měla přispívat 
propagací nadnárodního přístupu. Cílem je 
otevřít nové příležitosti pro výzkumné týmy, 
včetně výzkumných týmů z okrajových 
a nejvzdálenějších regionů, aby získaly 
přístup k nejlepším výzkumným 
infrastrukturám. Tento přístup lze zpřístupnit 
vnějším uživatelům, a to buď osobně, nebo 
za pomoci vhodných elektronických 
komunikačních prostředků. Může mít rovněž 
podobu poskytování vědeckých služeb na 
dálku. Tento záměr bude prováděn 
prostřednictvím výzev k podávání návrhů 
„zdola nahoru“ otevřených všem oborům 
vědy a techniky bez upřednostňování toho či 
onoho oboru.

Or. en

Odůvodnění

Znění bylo změněno z důvodu vyjasnění.  

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 44
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.2. odst. 1

Je zapotřebí, aby se optimalizace a posílení 
kapacit a výkonu výzkumných infrastruktur 
na úrovni EU nepřetržitě podporovaly 
a zlepšovaly, aby tak mohly reagovat na 
vznikající a rostoucí vědecké potřeby. Toho 
se lépe dosáhne koordinovaným způsobem, 
podněcováním jejich používání a vývoje, 
včetně aktualizací.

Je zapotřebí, aby se optimalizace a posílení 
kapacit a výkonu výzkumných infrastruktur 
na úrovni EU nepřetržitě podporovaly 
a zlepšovaly, aby tak mohly reagovat na 
vznikající a rostoucí vědecké potřeby. Toho 
se lépe dosáhne koordinovaným způsobem, 
podněcováním jejich používání a vývoje, 
včetně aktualizací. Integrační činnosti by 
měly zahrnovat používání autonomních 
systémů výzkumných infrastruktur napříč 
obory, jako je sledování životního prostředí 
a biologické rozmanitosti. 

Or. en
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Odůvodnění

Národní strategie pro letecké technologie Spojeného království stanovila řadu podsektorů, 
včetně autonomních vzdušných bezpilotních dopravních prostředků, za jednu z klíčových 
oblastí pro budoucnost Spojeného království. Jedno průmyslové odvětví, programy 
financované RDA a DTI, ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related Airborne 
Evaluation and Assessment) se zaměřuje na otázku přístupu civilních bezpilotních systémů do 
vzdušného prostoru. Projekty týkající se konkrétních aplikací by byly zvláště cenné.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 45
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.2. odst. 2 odrážka 1

Výzvy „zdola nahoru“, jejichž účelem bude 
napomáhat vzájemné koordinaci a slučování 
zdrojů mezi provozovateli infrastruktur 
s cílem posílit mezi nimi atmosféru 
spolupráce. Takové činnosti by rovněž měly 
směřovat k tomu, aby se zlepšila 
strukturalizace způsobu činnosti 
výzkumných infrastruktur v evropském 
měřítku, k posílení jejich společného vývoje, 
pokud jde o kapacitu a výkon, 
a k propagování jejich soudržného 
a mezioborového využití.

Výzvy „zdola nahoru“, jejichž účelem bude 
napomáhat vzájemné koordinaci a slučování 
zdrojů mezi provozovateli infrastruktur 
s cílem posílit mezi nimi atmosféru 
spolupráce. Takové činnosti by rovněž měly 
směřovat k tomu, aby se zlepšila 
strukturalizace způsobu činnosti 
výzkumných infrastruktur v evropském 
měřítku, jakož i na zlepšení 
transparentnosti pro potenciální uživatele 
ohledně jejich fungování a podmínek 
přístupu, k posílení jejich společného 
vývoje, pokud jde o kapacitu a výkon, 
a k propagování jejich soudržného 
a mezioborového využití.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zlepšit transparentnost výzkumných infrastruktur pro potenciální uživatele s cílem 
podpořit jejich využívání větším množstvím vědeckých obcí ve všech částech Evropy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 46
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.3. odst. 1

Díky rozšíření e-infrastruktur mohou 
výzkumné obce využívat přetrvávajících
služeb vycházejících ze složitých postupů 

Díky rozšíření e-infrastruktur mohou 
výzkumné obce využívat nezbytných služeb 
vycházejících z postupů navržených tak, aby 
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navržených tak, aby virtuálním komunitám 
zprostředkovaly výkon distribuovaných 
zdrojů založených na informačních 
a komunikačních technologiích (výpočetní 
výkon, propojitelnost, přístrojové vybavení). 
Posílení evropského přístupu a souvisejících 
evropských činností v této oblasti může 
značně přispět ke zvýšení evropského 
výzkumného potenciálu a jeho využití 
a může z e-infrastruktur učinit stěžejní 
součást Evropského výzkumného prostoru, 
počátek mezioborových inovací 
a podněcující prvek při změně způsobu 
vědecké práce. Může rovněž přispět k účasti
výzkumných týmů z okrajových 
a nejvzdálenějších regionů.

virtuálním komunitám zprostředkovaly 
výkon distribuovaných zdrojů založených na 
informačních a komunikačních 
technologiích (výpočetní výkon, 
propojitelnost, přístrojové vybavení). 
Posílení evropského přístupu a souvisejících 
evropských činností v této oblasti může 
značně přispět ke zvýšení evropského 
výzkumného potenciálu a jeho využití 
a může z e-infrastruktur učinit stěžejní 
součást Evropského výzkumného prostoru, 
počátek mezioborových inovací 
a podněcující prvek při změně způsobu 
vědecké práce. Účast výzkumných týmů 
z okrajových a nejvzdálenějších regionů , 
které využívají tohoto procesu, je rovněž 
nezbytná.

Or. en

Odůvodnění

Rozmístění e-infrastruktur je nezbytným nástrojem, který by se mohl uplatnit v rámci posílení 
evropského výzkumu a jeho využití a při zapojování výzkumných týmů z okrajových 
a nejvzdálenějších regionů do Evropského výzkumného prostoru.  

Pozměňovací návrh, který předložil Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 47
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.3. odst. 3

Bude nezbytné koordinovaným způsobem 
podpořit na úrovni Evropské unie digitální 
knihovny, archivy, ukládání dat, správu 
údajů a nezbytné slučování zdrojů, aby bylo 
možné uspořádat zásobárny údajů pro 
vědeckou obec a budoucí generace vědců. 
Bude věnována pozornost posílení důvěry 
a jistoty ve vztahu k e-infrastrukturám. 
Navrhované činnosti budou rovněž směřovat 
k předvídání a zapojování nových 
požadavků a řešení s cílem usnadnit vznik 
rozsáhlých zkušeben, které budou provádět 
výzkum nových průrazných technologií 
a zabývat se novými uživatelskými 
požadavky, včetně e-učení (e-learning). 

Bude nezbytné koordinovaným způsobem 
podpořit na úrovni Evropské unie digitální 
knihovny, archivy, ukládání dat, správu 
údajů a nezbytné slučování zdrojů, aby bylo 
možné uspořádat zásobárny údajů pro 
vědeckou obec a budoucí generace vědců. 
Bude věnována pozornost posílení důvěry 
a jistoty ve vztahu k e-infrastrukturám, 
s vědomím, že je třeba, aby tyto údaje byly 
dostupné pro budoucí generace.  
Navrhované činnosti budou rovněž směřovat 
k předvídání a zapojování nových 
požadavků a řešení s cílem usnadnit vznik 
rozsáhlých zkušeben, které budou provádět 
výzkum nových průrazných technologií 
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Pomoc skupiny pro úvahy o e-
infrastrukturách (eIRG) bude pravidelná 
a bude spočívat v poskytování strategických 
doporučení.

a zabývat se novými uživatelskými 
požadavky, včetně e-učení (e-learning). 
Pomoc skupiny pro úvahy o e-
infrastrukturách (eIRG) bude pravidelná 
a bude spočívat v poskytování strategických 
doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 48
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.3. odst. 3

Bude nezbytné koordinovaným způsobem 
podpořit na úrovni Evropské unie digitální 
knihovny, archivy, ukládání dat, správu 
údajů a nezbytné slučování zdrojů, aby bylo 
možné uspořádat zásobárny údajů pro 
vědeckou obec a budoucí generace vědců. 
Bude věnována pozornost posílení důvěry 
a jistoty ve vztahu k e-infrastrukturám. 
Navrhované činnosti budou rovněž směřovat 
k předvídání a zapojování nových 
požadavků a řešení s cílem usnadnit vznik 
rozsáhlých zkušeben, které budou provádět 
výzkum nových průrazných technologií 
a zabývat se novými uživatelskými 
požadavky, včetně e-učení (e-learning). 
Pomoc skupiny pro úvahy o e-
infrastrukturách (eIRG) bude pravidelná 
a bude spočívat v poskytování strategických 
doporučení.

Bude nezbytné koordinovaným způsobem 
podpořit na úrovni Evropské unie digitální 
knihovny (s cílem vytvořit Evropskou 
digitální knihovnu), archivy, ukládání dat, 
správu údajů a nezbytné slučování zdrojů, 
aby bylo možné uspořádat zásobárny údajů 
pro vědeckou obec a budoucí generace 
vědců. Bude věnována pozornost posílení 
důvěry a jistoty ve vztahu k e-
infrastrukturám. Navrhované činnosti budou 
rovněž směřovat k předvídání a zapojování 
nových požadavků a řešení s cílem usnadnit 
vznik rozsáhlých zkušeben, které budou 
provádět výzkum nových průrazných 
technologií a zabývat se novými 
uživatelskými požadavky, včetně e-učení (e-
learning). Pomoc skupiny pro úvahy o e-
infrastrukturách (eIRG) bude pravidelná 
a bude spočívat v poskytování strategických 
doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Iniciativa pro Evropskou digitální knihovnu, kterou představila síť národních veřejných 
knihoven, je schopná uchovat a šířit bohatství a rozmanitost evropského vědeckého a 
kulturního dědictví tím, že toto dědictví převede do digitální podoby a zpřístupní je na 
internetu. Evropské digitální knihovně se dostalo podpory ze strany Evropské komise a 
představuje ohromnou výzvu pro evropský průmysl.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 49
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.1.3. odst. 3

Bude nezbytné koordinovaným způsobem 
podpořit na úrovni Evropské unie digitální 
knihovny, archivy, ukládání dat, správu 
údajů a nezbytné slučování zdrojů, aby bylo 
možné uspořádat zásobárny údajů pro 
vědeckou obec a budoucí generace vědců. 
Bude věnována pozornost posílení důvěry 
a jistoty ve vztahu k e-infrastrukturám. 
Navrhované činnosti budou rovněž směřovat 
k předvídání a zapojování nových 
požadavků a řešení s cílem usnadnit vznik 
rozsáhlých zkušeben, které budou provádět 
výzkum nových průrazných technologií 
a zabývat se novými uživatelskými 
požadavky, včetně e-učení (e-learning). 
Pomoc skupiny pro úvahy o e-
infrastrukturách (eIRG) bude pravidelná 
a bude spočívat v poskytování strategických 
doporučení.

Bude nezbytné koordinovaným způsobem 
podpořit na úrovni Evropské unie digitální 
knihovny, archivy, ukládání dat, správu 
údajů a nezbytné slučování zdrojů, aby bylo 
možné uspořádat zásobárny údajů pro 
vědeckou obec a budoucí generace vědců. 
Bude věnována pozornost posílení důvěry 
a jistoty ve vztahu k e-infrastrukturám. 
Navrhované činnosti budou rovněž směřovat 
k předvídání a zapojování nových 
požadavků a řešení s cílem usnadnit vznik 
rozsáhlých zkušeben, jako jsou složitá 
syntetická prostředí, které budou provádět 
výzkum nových průrazných technologií 
a zabývat se novými uživatelskými 
požadavky, včetně e-učení (e-learning).
Pomoc skupiny pro úvahy o e-
infrastrukturách (eIRG) bude pravidelná 
a bude spočívat v poskytování strategických 
doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Syntetická prostředí umožňují složité proměnné systémové modelování, kde mohou být 
skutečné prvky použity jako součást syntetického modelu. Jako takové jsou zvláště hodnotným 
prostředkem modelování skutečných scénářů vzdušného prostoru pro bezpilotní systémy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 50
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.2.2. odst. 1 

Podpora vytváření nových výzkumných 
infrastruktur na základě práce fóra ESFRI 
týkající se rozvoje evropského plánu pro 
nové výzkumné infrastruktury. 

Podpora vytváření nových výzkumných 
infrastruktur mimo jiné na základě práce 
fóra ESFRI týkající se rozvoje evropského 
plánu pro nové výzkumné infrastruktury. 

Or. da
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Odůvodnění

Stanovit seznam kritérií ESFRI za jediná výběrová kritéria pro vytvoření nových projektů na 
infrastruktury je problematické.  Je zapotřebí zajistit, aby nebyly vyčleňovány projekty, které 
se neobjeví v seznamu ESFRI, které se však mohou stát strategicky důležité později.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 51
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.2.2. odst. 1 a odst. 2 

úvodní část 

Podpora vytváření nových výzkumných 
infrastruktur na základě práce fóra ESFRI 
týkající se rozvoje evropského plánu pro 
nové výzkumné infrastruktury. Komise určí
prioritní projekty, které by v souladu 
s rámcovým programem mohly obdržet 
podporu ES.

Podpora vytváření nových výzkumných 
infrastruktur v souladu se zásadou 
„proměnné geometrie“ včetně zejména 
práce fóra ESFRI týkající se rozvoje 
evropského plánu pro nové výzkumné 
infrastruktury. Pracovní program bude 
zahrnovat vybrané prioritní projekty, které 
by mohly obdržet podporu ES

Činnost související s vytvářením nových 
infrastruktur se provede ve dvou krocích:

Činnost související s vytvářením nových 
infrastruktur se provede ve dvou krocích na 
základě seznamu kritérií stanovených 
v sedmém rámcovém programu:

Or. es

Odůvodnění

Zásada proměnné geometrie by měla být brána v úvahu při rozmísťování nových výzkumných 
infrastruktur prováděných tímto programem. Rovněž je jasně uvedeno, že výběrová kritéria 
pro činnosti prováděné v rámci specifického programu odpovídají kritériím stanoveným 
v sedmém rámcovém programu.  

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 52
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.2.2a (nový)

1.2.2a Střediska „otevřené inovace“ 
Umožní provádět stěžejní projekty založené 
na spolupráci průmyslového výzkumu a 
vývoje na jediném místě, kam 
budou partneři v rámci konsorcií dočasně 
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vysílat své pracovníky, a/nebo budou 
poskytovat otevřený přístup k výzkumným 
infrastrukturám a službám formou sdílení 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Významným novým vzorem pro zajištění hospodářského růstu založeného na znalostech je 
„otevřená inovace“. Označuje se tak trend vývoje společností, které při tvorbě hodnot z 
inovací stále častěji staví na vnitřních a vnějších zdrojích myšlenek, a vytváří tak hodnotu z 
inovace a sdílejí rizika. Firmy, které mohou využívat vnější myšlenky k podpoře vlastního 
podnikání a zároveň předávat vlastní vnitřní myšlenky mimo své současné činnosti, mají větší 
naději na to, že se jim bude dařit. Za tímto účelem musejí velké firmy, malé a střední podniky, 
vysoké školy a výzkumné instituce úzce spolupracovat v rámci ekosystému pro „otevřené 
inovace“. 

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 53
Příloha I nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ bod 1.2.2.a (nový)

1.2.2.a vývoj serveru vědeckých metod, 
který výrazně pomůže zvýšit účinnost 
výzkumu tím, že bude za srovnatelných 
podmínek zpřístupňovat některé kroky 
výzkumu 

Or. de

Odůvodnění

Jeden za závěrů průzkumu STOA objednaného Evropským parlamentem s názvem „Jak 
optimalizovat účinnost vědy a výzkumu, nejdůležitější rozhodující faktory high-tech 
hospodářství – Server vědeckých metod“(Projekt EP/IV/A/2003/07/01) je, že takový server 
metod může výrazně zvýšit účinnost výzkumu. V zájmu minimalizace nákladů by mohli 
výzkumní pracovníci na serveru vyhledat určité (předběžné) výsledky, např. nálezy 
laboratorních testů, a využít je pro vlastní potřebu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 54
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Přístup“ odst. 2 
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Na podporu malých a středních podniků 
nebo jejich sdružení, jež potřebují externě 
zajišťovat výzkum ze strany vysokých škol 
a výzkumných středisek („subjektů 
provádějících činnosti VTR“), se budou 
provádět specifické akce. Tyto akce budou 
prováděny v celé oblasti vědy a techniky. 
Hodnocení návrhů projektů odpovídajícím 
způsobem přihlédne k očekávanému 
hospodářskému dopadu na malé a střední 
podniky. Finanční prostředky budou 
přidělovány prostřednictvím dvou režimů: 
výzkum pro malé a střední podniky 
a výzkum pro sdružení malých a středních 
podniků. První režim se zaměřuje především 
na málo nebo středně technicky vyspělé 
MSP s malými nebo žádnými výzkumnými 
možnostmi, ale rovněž na MSP s velkými 
požadavky na výzkum, které potřebují 
zadávat výzkumné úkoly, aby tak doplnily 
své hlavní výzkumné schopnosti. Druhý 
režim se zaměřuje na sdružení malých 
a středních podniků, neboť tato sdružení 
obvykle nejlépe znají nebo určí společné 
odborné problémy svých členů, a budou 
moci jednat jejich jménem a propagovat 
účinné šíření a zavádění výsledků.

Na podporu malých a středních podniků 
nebo jejich sdružení, jež potřebují externě 
zajišťovat výzkum ze strany subjektů 
provádějících činnosti VTR jako např.
vysokých škol a výzkumných středisek a 
MSP s velkými požadavky na výzkum, se 
budou provádět specifické akce. Tyto akce 
budou prováděny v celé oblasti vědy 
a techniky. Hodnocení návrhů projektů 
odpovídajícím způsobem přihlédne 
k očekávanému hospodářskému dopadu na 
malé a střední podniky. Finanční prostředky 
budou přidělovány prostřednictvím dvou 
režimů: výzkum pro malé a střední podniky 
a výzkum pro sdružení malých a středních 
podniků. První režim se zaměřuje především 
na málo nebo středně technicky vyspělé 
MSP s malými nebo žádnými výzkumnými 
možnostmi, ale rovněž na MSP 
s technologickými možnostmi a MSP 
z tradičních odvětví, které potřebují zadávat 
výzkumné úkoly, aby tak doplnily své hlavní 
technologické výzkumné schopnosti. Druhý 
režim se zaměřuje na sdružení malých 
a středních podniků, neboť tato sdružení 
obvykle nejlépe znají nebo určí společné 
odborné problémy svých členů, a budou 
moci jednat jejich jménem a propagovat 
účinné šíření a zavádění výsledků.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit vedoucí úlohu MSP s ohledem na „možnosti“; 
za tímto účelem musí být usnadněn přístup k „subjektům provádějícím činnosti VTR“ (včetně 
MSP v této kategorii) s cílem zajistit, že budou moci pokrýt své technologické potřeby 
navzdory tomu, že jsou díky svým vlastnostem středisky s omezenými výzkumnými možnostmi 
stejně, jako tomu může být u MSP v tradičních odvětvích. 

Navíc MSP s velkými požadavky na výzkum nepotřebují specifické režimy na podporu své 
účasti.  Naopak MSP s technologickými možnostmi potřebují specifickou podporu k rozvoji 
svých výzkumných možností ve spolupráci s výzkumnými agenturami, aby tak vytvářely 
udržitelné technologické výhody.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 55
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Přístup“ odst. 3 

Kromě těchto specifických akcí bude 
v celém rámcovém programu účast malých 
a středních podniků povzbuzována 
a usnadňována. Potřeby a potenciál malých 
a středních podniků týkající se výzkumu se 
náležitě zohledňují při vytváření obsahu 
tématických oblastí programu Spolupráce, 
prováděného prostřednictvím projektů 
různého rozsahu a dosahu v závislosti na 
oboru a tématu.

Kromě těchto specifických akcí bude 
v celém rámcovém programu účast malých 
a středních podniků povzbuzována 
a usnadňována. Zvláštní podpory se dostane 
vnitrostátním nástrojům, které pomáhají 
těmto podnikům s přípravou návrhů pro 
7. rámcový program.  Potřeby a potenciál 
malých a středních podniků týkající se 
výzkumu se náležitě zohledňují při vytváření 
obsahu tématických oblastí programu 
Spolupráce, prováděného prostřednictvím 
projektů různého rozsahu a dosahu 
v závislosti na oboru a tématu.

Or. pl

Odůvodnění

Mnohé MSP se potýkají s obtížemi při přípravě řádných návrhů pro rámcový program. 
Ustanovení praktické a finanční pomoci zvýší účast těchto podniků v 7. rámcovém programu. 
Tuto pomoc by mohly poskytovat zejména výzkumné instituty a týmy, které by tak vytvářely 
přidanou hodnotu posilováním integrace mezi oblastmi výzkumu a inovativními podniky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 56
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Přístup“ odst. 3 

Kromě těchto specifických akcí bude 
v celém rámcovém programu účast malých 
a středních podniků povzbuzována 
a usnadňována. Potřeby a potenciál malých 
a středních podniků týkající se výzkumu se 
náležitě zohledňují při vytváření obsahu 
tématických oblastí programu Spolupráce, 
prováděného prostřednictvím projektů 
různého rozsahu a dosahu v závislosti na 
oboru a tématu.

Kromě těchto specifických akcí bude 
v celém rámcovém programu odpovídající 
účast malých a středních podniků 
povzbuzována, usnadňována a zajišťována, 
přičemž cílem bude vyčlenit pro tento účel 
nejméně 20 % jeho rozpočtu. 

K dosažení tohoto cíle budou přijata 
opatření k usnadnění účasti MSP, ať už 
jednotlivě nebo v uskupeních, na 
projektech zahrnujících prioritní témata 
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programu spolupráce a v technologických 
platformách. 
Při financování projektů zahrnujících účast 
MSP budou podniknuty snahy k zajištění 
nejvyššího možného příspěvku od všech 
institucí Společenství, včetně EIB a EIF.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 57
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Přístup“ odst. 4 

Při provádění rámcového programu 
Společenství pro VTR bude zajištěna 
komplementarita a součinnost s akcemi 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, aby se tak 
povzbudila a usnadnila účast malých 
a středních podniků v rámcovém programu 
Společenství pro VTR.

Při provádění rámcového programu 
Společenství pro VTR bude zajištěna 
komplementarita a součinnost s akcemi 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, aby se tak
povzbudila a usnadnila účast malých 
a středních podniků v rámcovém programu 
Společenství pro VTR. Rovněž bude 
vyvinuto úsilí o koordinaci s příslušnými 
národními výzkumnými programy, které 
doplní výzkumné činnosti uvedené níže.  
S tímto záměrem bude rovněž zváženo 
možné společné provádění programů 
technologického rozvoje zaměřených na 
MSP v rámci programu EUREKA s cílem 
podpořit inovační projekty přizpůsobené 
požadavkům trhu. 

Or. es

Odůvodnění

Existují konkrétní příklady, jak může být využití komplementarity a součinnosti významné 
zejména pro malé a střední podniky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 58
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Přístup“ odst. 4 

Při provádění rámcového programu Při provádění rámcového programu 



PE 374.088v02-00 36/73 AM\619606CS.doc
Externí překlad

CS

Společenství pro VTR bude zajištěna 
komplementarita a součinnost s akcemi 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, aby se tak 
povzbudila a usnadnila účast malých 
a středních podniků v rámcovém programu 
Společenství pro VTR.

Společenství pro VTR bude zajištěna 
komplementarita a součinnost s akcemi 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, aby se tak 
povzbudila a usnadnila účast malých 
a středních podniků v rámcovém programu 
Společenství pro VTR, s těmito cíli:

- povzbuzovat účast MSP v rámcovém 
programu a usnadňovat jejich přístup 
k rámcovému programu; a 
- zajišťovat, aby MSP plně využívaly 
možností financování, které rámcový 
program nabízí. 
Budou vytvořeny projekty s jednoduchými, 
krátkými, rychlými postupy, bez složitých 
finančních principů a zbytečného 
výkaznictví. V rámcovém programu i v CIP 
se budou, kde to bude možné, uplatňovat 
společné aplikace a smluvní principy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 59
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Přístup“ odst. 4a 

(nový) 

Bude rovněž zaveden mechanismus 
spolupráce s vnitrostátními a regionálními 
programy na podporu výzkumu a vývoje 
pro MSP s cílem poskytovat více místních 
služeb, přizpůsobených jejich požadavkům, 
zvyšujících nezbytný počet a posilujících 
evropský rozměr různých vnitrostátních 
režimů podpory.  

Or. es

Odůvodnění

Měly by být využity různé vnitrostátní a regionální programy a infrastruktury na podporu 
činností výzkumu a vývoje ze strany MSP, aby mohly provádět výzkumné činnosti v rámci 
tohoto programu ve prospěch MSP.  Programy se stanou nejen účinnější, s výraznější místní 
přítomností a budou lépe odpovídat konkrétním potřebám MSP, ale přispějí rovněž ke 
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koordinaci a harmonizaci vnitrostátních politik a režimů podpory. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 60
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 

podbod 1 

Tento režim podporuje malé skupiny
inovačních malých a středních podniků při 
řešení běžných nebo doplňkových 
technických problémů. Projekty, jež jsou 
poměrně krátkodobé, se musejí zaměřit na 
potřeby inovace malých a středních podniků, 
které zadávají výzkumné úkoly subjektům 
provádějícím činnosti VTR, a musejí ukázat 
jasný potenciál využití pro dotčené malé 
a střední podniky.

Tento režim podporuje vytváření a práci 
malých skupin inovačních malých 
a středních podniků při řešení běžných nebo 
doplňkových technických problémů. 
Projekty, jež jsou poměrně krátkodobé, se 
musejí zaměřit na potřeby inovace malých 
a středních podniků, které zadávají 
výzkumné úkoly subjektům provádějícím 
činnosti VTR, a musejí ukázat jasný 
potenciál využití pro dotčené malé a střední 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Opatření na podporu malých a středních podniků by měla zahrnovat rostoucí snahy 
podporovat MSP ve spolupráci vytvářením skupin s podobnými výzkumnými a inovačními 
zájmy.  

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 61
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 

podbod 2 

Tento režim podporuje malé skupiny 
inovačních malých a středních podniků při 
řešení běžných nebo doplňkových 
technických problémů. Projekty, jež jsou 
poměrně krátkodobé, se musejí zaměřit na 
potřeby inovace malých a středních podniků, 
které zadávají výzkumné úkoly subjektům 
provádějícím činnosti VTR, a musejí ukázat 
jasný potenciál využití pro dotčené malé 
a střední podniky. 

Tento režim podporuje malé skupiny 
inovačních malých a středních podniků a 
řemeslných podniků při řešení běžných 
nebo doplňkových technických problémů. 
Projekty, jež jsou poměrně krátkodobé, se 
musejí zaměřit na potřeby inovace malých 
a středních podniků, které zadávají 
výzkumné úkoly subjektům provádějícím 
činnosti VTR, a musejí ukázat jasný 
potenciál využití pro dotčené malé a střední 
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podniky.

Or. de

Odůvodnění

Evropské řemeslné podniky sehrávají stěžejní roli při vytváření pracovních míst a musejí 
zvýšit svou konkurenceschopnost za pomoci výzkumu. Zachování a modernizace širokého 
odvětví řemeslného průmyslu bude pro Evropu jedinečným přínosem na světových trzích a 
bude klíčovým úkolem lisabonského procesu. Programy jako CRAFT mohou být v tomto 
ohledu významným příspěvkem.  

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 62
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 

podbod 2

Tento režim podporuje sdružení malých 
a středních podniků při vývoji technických 
řešení problémů společných pro velký počet 
malých a středních podniků ve specifických 
průmyslových odvětvích nebo segmentech 
hodnotového řetězce, při výzkumu 
potřebném například při zajišťování souladu 
s evropskými normami či při jejich vytváření 
a při plnění regulativních požadavků 
v oblastech jako např. zdraví, bezpečnost či 
ochrana životního prostředí. Projekty, které 
mohou trvat několik let, musejí vést sdružení 
malých a středních podniků, která ve 
prospěch svých členů zadávají výzkumné 
úkoly subjektům provádějícím činnosti 
VTR, jakož i musejí zahrnovat několik 
jednotlivých malých a středních podniků.

Tento režim podporuje vytváření a práci 
malých skupin sdružení malých a středních 
podniků při vývoji technických řešení 
problémů společných pro velký počet 
malých a středních podniků ve specifických 
průmyslových odvětvích nebo segmentech 
hodnotového řetězce, při výzkumu 
potřebném například při zajišťování souladu 
s evropskými normami či při jejich vytváření 
a při plnění regulativních požadavků 
v oblastech jako např. zdraví, bezpečnost či 
ochrana životního prostředí a při podpoře 
vstupu na nově vznikající trhy, jako je např. 
trh komerčních aplikací pro autonomní 
bezpilotní systémy. Projekty, které mohou 
trvat několik let, musejí vést sdružení 
malých a středních podniků, která ve 
prospěch svých členů zadávají výzkumné 
úkoly subjektům provádějícím činnosti 
VTR, jakož i musejí zahrnovat několik 
jednotlivých malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Opatření na podporu malých a středních podniků by měla zahrnovat rostoucí snahy 
podporovat MSP ve spolupráci vytvářením skupin s podobnými výzkumnými a inovačními 
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zájmy.  

Skutečný hospodářský potenciál bezpilotních systémů spočívá v civilních a nikoli vojenských 
aplikacích. Ačkoli bývá často uváděna řada potenciálních příležitostí, je stávající využití 
bezpilotních systémů na civilním trhu velmi malé. To je dáno zčásti nedostatkem povědomí, 
porozumění nebo důvěry na civilních trzích, jako jsou průmyslová odvětví ropy a zemního 
plynu či ochrana životního prostředí. Dalším důvodem je nedostatek porozumění ze strany 
výrobců/provozovatelů bezpilotních systémů pro technologické a provozní potřeby těchto 
civilních odvětví. Skutečný hospodářský potenciál bezpilotních systémů spočívá v civilních a 
nikoli vojenských aplikacích. Ačkoli bývá často uváděna řada potenciálních příležitostí, je 

stávající využití bezpilotních systémů na civilním trhu velmi malé. «To je dáno zčásti 
nedostatkem povědomí, porozumění nebo důvěry na civilních trzích, jako jsou průmyslová 
odvětví ropy a zemního plynu či ochrana životního prostředí. Dalším důvodem je nedostatek 
porozumění ze strany výrobců/provozovatelů bezpilotních systémů pro technologické a 
provozní potřeby těchto civilních odvětví. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 63
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis  „Činnosti“ 

podnadpis „Společné rysy režimů“ odrážka 3a (nová)

- podpora bude rovněž udělena 
vnitrostátním a regionálním programům, 
které financují účast MSP v této činnosti. 

Or. es

Odůvodnění

Decentralizace činností ve prospěch MSP prostřednictvím vnitrostátních a regionálních 
programů je učiní účinnějšími, bližšími domovu a lépe uzpůsobenými konkrétním potřebám 
těchto podniků. 

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 64
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Společné rysy režimů“ odrážka 3b (nová)

- v zájmu povzbuzení malých a středních 
podniků, které provádějí výzkum se silným 
potenciálem pro udržitelný růst, může 
Komise rovněž předložit návrh iniciativy 



PE 374.088v02-00 40/73 AM\619606CS.doc
Externí překlad

CS

podle článku 169 ve spolupráci 
s programem EUREKA 1.

___________
1 Např. iniciativa „Eurostars“.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu 7.RP SP „Kapacity – Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ není žádný 
odkaz na spolupráci mezi Komisí, členskými státy a programem Eureka v zájmu zlepšení 
přístupu malých a středních podniků s vysokým růstovým potenciálem k výzkumu. Zde 
zmiňované specifické nástroje pro malé a střední podniky neodpovídají potřebám těchto MSP, 
které provádějí výzkum.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 65
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Společné rysy režimů“ odrážka 3c (nová)

- Výzkum pro malé skupiny MSP. 
Podporovat malé skupiny inovačních 
malých a středních podniků při řešení 
běžných nebo doplňkových technologických 
problémů, prostřednictvím rámcového 
programu a/nebo mezivládních režimů 
financování, jako jsou iniciativy Komise, 
EIB a EBRD, JEREMIE a JASPER. 

Or. en

Odůvodnění

Programy JEREMIE a JASPER jsou iniciativami Komise, Evropské investiční banky a 
Evropské banky pro regionální rozvoj, které se zaměřují zejména na podporu MSP ve všech 
členských státech. MS si může zvolit, zda vstoupí do programu. Objekt financování by měl mít 
přístup k finančním prostředkům, přičemž tyto prostředky jsou nezbytné pro rozvoj výzkumu u 
MSP. Podle strategických pokynů Komise k regionální inovační politice je komplementarita 
mezi programy JEREMIE / JASPER důležitá.

Pokud jde o program EUREKA: jedná se o mezinárodní spolupráci mezi členskými státy a 
Komisí a podporuje MSP v oblasti vyspělých technologií. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 66
Příloha I nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Společné rysy režimů“ odst. 1a (nový)

Znalosti a know-how, jež mohou být přímo 
přetvořeny na inovační komerční produkty, 
mohou být bezplatně poskytovány malým a 
středním podnikům prostřednictvím 
vnitrostátních a regionálních systémů 
„znalostních kupónů“ pro malé a střední 
podniky, a zvyšovat tak jejich inovační 
kapacitu. Pro podporu šíření znalostí by se 
uplatňování systému „znalostních kupónů“ 
pro malé a střední podniky, financovaného 
na úrovni členských států, mohlo osvědčit 
jako velmi užitečný nástroj. „Znalostní 
kupóny“ mohou využívat výhod 
financování z prostředků EU, konkrétně 
rámcového programu pro výzkum a 
technologický rozvoj, a ze strukturálních 
fondů („regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“).

Or. en

Odůvodnění

Systém znalostních kupónů pro malé a střední podniky zavádí nový mechanismus podpory 
malých a středních podniků využitím existujících znalostí a jejich přenášením do inovativních 
aplikací, čímž se zmenšuje „znalostní propast“ mezi průmyslovými odvětvími a podniky v 
rámci EU. Tento mechanismus se může osvědčit jako velmi užitečný nástroj, který by mohl být 
financován z finančních prostředků, jako například z prostředků 7. rámcového programu 
nebo ze strukturálních fondů, čímž by se naplnily cíle CIP.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 67
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Přístup“ odst. 3

Cílem projektu Regiony znalostí je podpořit 
definici a provádění nejlépe vyhovujících 
politik a strategií pro rozvoj uskupení 
zaměřených na výzkum a vývoj. Tento 
projekt prostřednictvím sdílení poznatků 

Cílem projektu Regiony znalostí je podpořit 
definici a provádění nejlépe vyhovujících 
politik a strategií pro rozvoj uskupení 
zaměřených na výzkum a vývoj. Tento 
projekt prostřednictvím sdílení poznatků 
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zejména zlepší význam a účinnost 
regionálních výzkumných plánů, bude 
propagovat a posílí spolupráci mezi 
uskupeními, přispěje k posílení udržitelného 
rozvoje stávajících uskupení zaměřených na 
výzkum a vývoj, jakož i podpoří vytváření 
uskupení nových. Podpora se bude 
poskytovat zejména projektům vycházejícím 
z poptávky a zaměřeným na řešení 
problémů, jež se zabývají specifickými 
technickými oblastmi nebo odvětvími.

zejména zlepší význam a účinnost 
regionálních výzkumných plánů, bude 
propagovat a posílí spolupráci mezi 
uskupeními, přispěje k posílení udržitelného 
rozvoje stávajících uskupení zaměřených na 
výzkum a vývoj, jakož i podpoří vytváření 
uskupení nových. Podpora se bude 
poskytovat zejména projektům vycházejícím 
z poptávky a zaměřeným na řešení 
problémů, jež se zabývají specifickými 
technickými oblastmi nebo odvětvími
zejména tam, kde jsou tyto projekty již nyní 
projevem integrace mezi regionálními 
orgány, rozvojovými agenturami, vysokými 
školami, výzkumnými středisky a 
průmyslem. 

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj skutečně plodného partnerství mezi regionálními agenturami, orgány, vysokými 
školami a průmyslem je velmi obtížný a časově náročný.  Existuje množství příkladů, kdy bylo 
takového partnerství dosaženo po řadě let tvrdé práce.  Některému financování v tomto oddíle 
by mohla být předělena priorita ve prospěch aplikací, kde toto plodné partnerství může být již 
prokázáno, aby se tak zajistilo, že se finanční prostředky zaměří na dosahování 
hospodářských cílů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 68
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Přístup“ odst. 4

Tato činnost se bude týkat všech regionů, 
včetně konvergenčních.

Tato činnost se bude týkat všech regionů
s přihlédnutím k potřebám výzkumných 
pracovníků a příslušných zúčastněných 
subjektů z konvergenčních regionů.

Or. en

Odůvodnění

V konvergenčních regionech bývají často nezanedbatelné lidské zdroje ve výzkumu, jakož i 
množství místních subjektů, které by mohly mít zájem o investice do výzkumu a vývoje, 
potřebují však rozvinout koherentní regionální výzkumné strategie, vycházející ze zkušenosti 
rozvinutějších regionů, s cílem zlepšit povědomí a lépe koordinovat místní zúčastněné 
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subjekty. 

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 69
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Přístup“ odst. 4a (nový)

Je třeba věnovat pozornost specifické 
situaci spolupráce mezi přilehlými regiony, 
oddělenými hranicí členských států. Jako 
programy Interreg III v EU a na základě 
teritoriálních cílů strukturálních fondů 
musí program Regiony znalostí rovněž 
zahrnovat řešení k odstranění 
přeshraničních překážek a mechanismy, 
podporující přeshraniční regionální 
spolupráci v rámci výzkumného prostoru, 
bez ohledu na to, zda se jedná o cíl 
konvergence nebo cíl regionální 
konkurenceschopnosti.

Or. en

Odůvodnění

V rámci regionální politiky má přeshraniční regionální politika specifické rysy a má zvláštní 
význam pro integraci Evropské unie s ohledem na překonávání hranic členských států. Často 
je spolupráce v oblasti inovací přesahující hranice členských států neúspěšná z důvodů 
administrativních a prostorových překážek. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 70
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 1

• Analýza, vývoj a provádění výzkumných 
plánů regionálních uskupení a spolupráce 
mezi nimi. Tyto plány budou zahrnovat 
analýzu a prováděcí plán zaměřený na 
možnosti a priority výzkumu a vývoje. 
V projektech se uplatní prognózy, 
porovnávání s referenčními ukazateli 
(benchmarking) nebo další metody, jejichž 
prostřednictvím se budou demonstrovat 
očekávané přínosy, jako je např. posílení 

• Analýza, vývoj a provádění výzkumných 
plánů regionálních uskupení a spolupráce 
mezi nimi. Tyto plány budou zahrnovat 
analýzu a prováděcí plán zaměřený na 
možnosti a priority výzkumu a vývoje. 
V projektech se uplatní prognózy, 
porovnávání s referenčními ukazateli 
(benchmarking) nebo další metody, jejichž 
prostřednictvím se budou demonstrovat 
očekávané přínosy, jako je např. posílení 
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vazeb mezi zúčastněnými uskupeními, 
optimalizované zapojení do evropských 
výzkumných projektů a výraznější dopady 
na regionální rozvoj.

vazeb mezi zúčastněnými uskupeními, 
optimalizované zapojení do evropských 
výzkumných projektů a výraznější dopady 
na regionální rozvoj. Mohou být rovněž 
vypracovány projekty pro meziregionální 
pilotní opatření. Jejich cílem bude v zásadě 
povzbudit a zlepšit komplementaritu mezi 
regionálními fondy a dalšími fondy 
Společenství. 

Or. es

Odůvodnění

Cílem není pouze využít zkušeností meziregionálních opatření, ale i prověření možností 
komplementarity mezi regionálními fondy a dalšími vnitrostátními podporami. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 71
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 2

• „Instruktáž“ regionů s méně vyvinutou 
oblastí výzkumu ze strany regionů, kde tato 
oblast dospěla značně vysoké úrovně, na 
základě vytváření uskupení zaměřených na 
výzkum a vývoj. Regionální konsorcia 
s nadnárodním dosahem zajistí a sdruží 
účastníky výzkumu z akademické obce, 
průmyslové sféry a vládních orgánů, aby 
přicházeli s příkladnými řešeními spolu 
s technicky méně vyvinutými regiony a pro 
ně.

• „Instruktáž“ regionů s méně vyvinutou 
oblastí výzkumu ze strany regionů, kde tato 
oblast dospěla značně vysoké úrovně, na 
základě vytváření uskupení zaměřených na 
výzkum a vývoj nebo lepšího zapojení 
stávajících uskupení do celosvětového trhu.
Regionální konsorcia s nadnárodním 
dosahem zajistí a sdruží účastníky výzkumu 
z akademické obce, průmyslové sféry 
a vládních orgánů, aby přicházeli 
s příkladnými řešeními spolu s technicky 
méně vyvinutými regiony a pro ně.

Or. en

Odůvodnění

Stávající uskupení by se měla dále rozvíjet vytvářením partnerství s organizacemi, které 
provádějí podobný výzkum na regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 72
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 3

• Iniciativy ke zlepšení integrace účastníků 
výzkumu a orgánů v regionálních 
ekonomikách, a to prostřednictvím jejich 
kontaktů na úrovni uskupení. Tyto iniciativy 
budou zahrnovat nadnárodní činnosti ke 
zlepšení vazeb mezi zúčastněnými stranami 
ve výzkumu a místními podnikatelskými 
uskupeními, jakož i příslušné činnosti mezi 
jednotlivými uskupeními.

• Iniciativy ke zlepšení integrace účastníků 
výzkumu a orgánů v regionálních 
ekonomikách, a to prostřednictvím jejich 
kontaktů na úrovni uskupení. Tyto iniciativy 
budou zahrnovat nadnárodní činnosti ke 
zlepšení vazeb mezi zúčastněnými stranami 
ve výzkumu a místními podnikatelskými 
uskupeními, jakož i příslušné činnosti mezi 
jednotlivými uskupeními. Tyto činnosti by 
mohly pomoci určit komplemetaritu VTR 
s cílem demonstrovat výhody integrace. 

Or. es

Odůvodnění

Cílem je určit součinnosti, aby se tak zvýraznily výhody komplementarity. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 73
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 3

• Iniciativy ke zlepšení integrace účastníků 
výzkumu a orgánů v regionálních 
ekonomikách, a to prostřednictvím jejich 
kontaktů na úrovni uskupení. Tyto iniciativy 
budou zahrnovat nadnárodní činnosti ke 
zlepšení vazeb mezi zúčastněnými stranami 
ve výzkumu a místními podnikatelskými 
uskupeními, jakož i příslušné činnosti mezi 
jednotlivými uskupeními.

• Iniciativy ke zlepšení integrace účastníků 
výzkumu a orgánů v regionálních 
ekonomikách, a to prostřednictvím jejich 
kontaktů na úrovni uskupení. Tyto iniciativy 
budou zahrnovat nadnárodní činnosti ke 
zlepšení vazeb mezi zúčastněnými stranami 
ve výzkumu a místními podnikatelskými 
uskupeními, jakož i příslušné činnosti mezi 
jednotlivými uskupeními, jako je rozvoj 
technologií umožňujících vzdálenou detekci 
v malém měřítku pro aplikace přesahující 
hranice oborů. 

Or. en

Odůvodnění

Jednou z oblastí výzkumu, které jsou potřebné pro bezpilotní systémy, jsou vzdálené senzory 
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pro příslušné aplikace, jež svou velikostí, měřítkem (a cenou) umožňují připevnění na 
bezpilotní zařízení vhodné pro konkrétní úkol. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 74
Příloha I nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Činnosti“ odst. 2

Podpora bude rovněž směřována ve 
prospěch činností, jejichž cílem je podpora 
soustavné vzájemné výměny informací, 
jakož i kontaktů mezi podobnými projekty 
a případně s akcemi dalších příslušných 
programů Společenství (např. analytické 
a syntetické pracovní semináře, kulaté stoly, 
publikace).

Podpora bude rovněž směřována ve 
prospěch činností, jejichž cílem je podpora 
soustavné vzájemné výměny informací, 
jakož i kontaktů mezi podobnými projekty 
a případně s akcemi dalších příslušných 
programů Společenství (např. analytické 
a syntetické pracovní semináře, kulaté stoly, 
publikace) a zapojení třetích zemí, bude-li 
to nezbytné pro cíle projektu.

Or. en

Odůvodnění

Třetí země mohou významně přispět k procesu instruktáže a výměny osvědčených postupů.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 75
Příloha I nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Cíl“

Podněcování využívání celkového 
výzkumného potenciálu rozšířené EU 
uvolněním a rozvíjením výzkumného 
potenciálu v „konvergenčních“ 
a nejvzdálenějších regionech EU 
a napomáhání v posilování kapacit jejich 
výzkumných pracovníků, aby se úspěšně 
účastnili výzkumných činností na úrovni 
EU.

Podněcování využívání celkového 
výzkumného potenciálu excelence 
existujícího nebo vznikajícího v rozšířené 
EU uvolněním a rozvíjením výzkumného 
potenciálu v „konvergenčních“ 
a nejvzdálenějších regionech EU 
a napomáhání v posilování kapacit jejich 
výzkumných pracovníků, aby se úspěšně 
účastnili výzkumných činností na úrovni 
EU.

Or. es
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Odůvodnění

Cílem není jen podpora stávajícího potenciálu, ale i podpora excelentních výzkumných 
pracovníků, kteří se začínají objevovat. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 76
Příloha I nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Zaměřením na posilování a rozšiřování 
spolupráce takových výzkumných skupin 
s výzkumnými středisky v dalších zemích 
EU se významně přispěje k uvolnění jejich 
potenciálu a tím k jejich dlouhodobému 
udržitelnému rozvoji. Optimalizací jejich 
mezinárodního zapojení a uznání, vůdčího 
potenciálu a kvality jejich vědců se tyto 
výzkumné skupiny více zviditelní a usnadní 
se jejich účast v Evropském výzkumném 
prostoru.

Zaměřením na posilování a rozšiřování 
spolupráce takových výzkumných skupin 
s výzkumnými středisky v dalších zemích 
EU se významně přispěje k uvolnění jejich 
potenciálu a tím k jejich dlouhodobému 
udržitelnému rozvoji. Tato výzkumná 
střediska mohou zahrnovat akademická 
nebo na průmysl zaměřená výzkumná 
střediska a uskupení, například střediska 
excelence v konkrétních oborech, jako jsou 
například bezpilotní systémy. Optimalizací 
jejich mezinárodního zapojení a uznání, 
vůdčího potenciálu a kvality jejich vědců se 
tyto výzkumné skupiny více zviditelní 
a usnadní se jejich účast v Evropském 
výzkumném prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby tyto činnosti byly dostatečně široké a uznávaly určité rozmezí výzkumných 
středisek a neomezovaly se pouze na univerzitní výzkumná střediska. Střediska a uskupení, 
založená na spolupráci vysoké školy/průmyslu, by měla být rovněž brána v úvahu.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 77
Příloha I nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 2

Nábor přicházejících zkušených 
výzkumných pracovníků vybranými 
středisky za účelem jejich zapojení do 
předávání znalostí a/nebo do odborné 
přípravy výzkumných pracovníků, včetně 

Nábor přicházejících zkušených 
výzkumných pracovníků vybranými 
středisky stávající nebo vznikající excelence 
za účelem jejich zapojení do předávání 
znalostí a/nebo do odborné přípravy 
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případů, kdy má tento postup sloužit jako 
prostředek k důraznému povzbuzení 
k návratu těch státních příslušníků, kteří 
opustili svou vlast.

výzkumných pracovníků, včetně případů, 
kdy má tento postup sloužit jako prostředek 
k důraznému povzbuzení k návratu těch 
státních příslušníků, kteří opustili svou vlast.

Or. es

Odůvodnění

Potenciál, který má být podporován, by se neměl omezovat jen na potenciál, který již existuje; 
naopak, vynikající výzkumní pracovníci potřebují stejně tak podporu v době, kdy se jejich 
talent začíná projevovat. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 78
Příloha I nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 3

Získávání a vývoj určitých vybavení pro 
výzkum pro vybraná střediska.

Získávání a vývoj určitých vybavení pro 
výzkum a rozvoj fyzikálního prostředí pro 
vybraná stávající nebo vznikající střediska
excelence s cílem napomáhání výzkumným 
programům, uskutečňovaným v rámci 
strategického partnerství. 

Or. es

Odůvodnění

Hmotné podmínky, které s sebou nese každá výzkumná činnost, bývají často přehlíženy nebo 
podceňovány, jestliže však má být dosaženo cíle dané činnosti, musejí být pokryty. 

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 79
Příloha I nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 3

Získávání a vývoj určitých vybavení pro 
výzkum pro vybraná střediska.

Získávání a vývoj určitých vybavení pro 
výzkum pro vybraná střediska.

1. Přímé získávání nebo modernizace 
vybavení pro výzkum (do 1 milionu EUR).  
Jednotlivé výzkumné týmy 
z konvergenčních regionů a Evropská 
střediska excelence (vybraná během 5. RP) 
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mohou žádat o prostředky na nákup nebo 
modernizaci vybavení pro výzkum.  
Přidělení prostředků bude záviset na 
hodnocení týmu, který žádost podal, plánů 
na využití vybavení a evropské přidané 
hodnotě. Přednost bude dána návrhům, 
které mají vazbu na strukturální fondy.  
Prostředky budou přiděleny ve formě 
grantu. 
2. Získávání nebo modernizace vybavení 
pro výzkum v souvislosti s projekty v rámci 
7. rámcového programu (do 1 milionu 
EUR).  Týmy z konvergenčních regionů 
spolu se žádostmi o financování 
výzkumných projektů v rámci 7. rámcového 
programu, předložené společně sdružením, 
mohou jednotlivě předkládat žádosti o 
prostředky na nákup nebo modernizaci 
vybavení pro výzkum. Žádost musí být 
schválena koordinátorem sdružení.  
Přidělení odděleného financování na 
vybavení bude záviset na využití 
financování v rámci projektu. Dodatečné 
prostředky budou přiděleny ve formě 
grantu. 
3. Přijetí zásady v konvergenčních 
regionech, že bude možná úplná amortizace 
vybavení v době trvání grantu, tj. během tří 
let namísto pěti let, jako tomu bylo 
doposud. 

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 80
Příloha I nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odst. 1 podbod 4

Organizování pracovních seminářů a 
konferencí pro usnadnění předávání znalostí 
na vnitrostátní a mezinárodní úrovni s účastí 
jak vlastních výzkumných pracovníků 
vybraných středisek, tak hostujících 
výzkumných pracovníků z dalších zemí v 
rámci zlepšování kapacit mezinárodní 

Organizování pracovních seminářů a 
konferencí pro usnadnění předávání znalostí 
na vnitrostátní, regionální a mezinárodní 
úrovni s účastí jak vlastních výzkumných 
pracovníků vybraných středisek, tak 
hostujících výzkumných pracovníků z 
dalších zemí v rámci zlepšování kapacit 
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odborné přípravy a věhlasu těchto středisek; 
účast výzkumných pracovníků ze středisek 
vybraných v rámci režimu na mezinárodních 
konferencích nebo krátkodobých akcích 
odborné přípravy s cílem sdílet znalosti, 
vytvářet sítě a intenzivnější mezinárodní 
vazby.

mezinárodní odborné přípravy a věhlasu 
těchto středisek; účast výzkumných 
pracovníků ze středisek vybraných v rámci 
režimu na mezinárodních konferencích nebo 
krátkodobých akcích odborné přípravy s 
cílem sdílet znalosti, vytvářet sítě a 
intenzivnější mezinárodní vazby.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 81
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Rozvoj společnosti v jednotlivých oblastech 
Evropy z velké části záleží na schopnosti 
těchto společenství vytvořit, využít a šířit 
znalosti a na tomto základě se neustále 
zasazovat o inovace. Vědecký výzkum hraje 
v tomto ohledu hlavní úlohu a měl by nadále 
být jedním z prvků, které dodávají impulzy 
při podpoře růstu, dobrých životních 
podmínek a udržitelného rozvoje.

Rozvoj společnosti v jednotlivých oblastech 
Evropy z velké části záleží na schopnosti 
těchto společenství vytvořit, využít a šířit 
znalosti a na tomto základě se neustále 
zasazovat o inovace. Nové znalosti se 
rozvíjejí v celé společnosti, avšak klíčovou 
roli při jejich vytváření hraje „trojúhelník 
znalostí“, který tvoří výzkum – vzdělání –
inovace.  Vědecký výzkum hraje v tomto 
ohledu hlavní úlohu a měl by nadále být 
jedním z prvků, které dodávají impulzy při 
podpoře růstu, dobrých životních podmínek 
a udržitelného rozvoje.

Or. pl

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že proces tvorby znalostí probíhá v celé společnosti a i když výzkum 
a výzkumné instituce představují v tomto procesu nejdůležitější prvky, klíčovou roli zde 
sehrávají i spojení a vazby mezi výzkumem, vzděláním a inovací. 

Pozměňovací návrh, který předložil Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 82
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 3

Pro dosažení tohoto cíle je zcela nezbytné 
vytvořit sociální a kulturní prostředí 
přispívající k úspěšnému a využitelnému 

Pro dosažení tohoto cíle je zcela nezbytné 
vytvořit sociální a kulturní prostředí 
přispívající k úspěšnému a využitelnému 
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výzkumu. To znamená, že se zohlední 
oprávněné obavy a potřeby členů 
společnosti; z toho vyplývá posílená 
demokratická diskuze s větším zapojením 
veřejnosti a její větší informovanost, jakož 
i lepší podmínky pro kolektivní rozhodování 
o vědeckých otázkách. V tomto prostředí by 
rovněž měl být vytvořen prostor pro vědecká 
povolání, nový dynamický nárůst investic do 
výzkumu a následné šíření znalostí, z nějž 
vychází lisabonská strategie.

výzkumu. To znamená, že se zohlední 
oprávněné obavy a potřeby členů 
společnosti; z toho vyplývá posílená 
demokratická diskuze s větším zapojením 
veřejnosti a její větší informovanost, jakož 
i lepší podmínky pro kolektivní rozhodování 
o vědeckých otázkách. Organizace 
občanské společnosti by měly mít možnost 
zadávat výzkumné úkoly. V tomto prostředí 
by rovněž měl být vytvořen prostor pro 
vědecká povolání, nový dynamický nárůst 
investic do výzkumu a následné šíření 
znalostí, z nějž vychází lisabonská strategie.

Or. en

Odůvodnění

Organizace občanské společnosti, jak je definuje Evropská komise (viz databáze CONNEX 
Evropské komise), by měly mít možnost zadávat výzkumné projekty k pokrytí svých vědeckých 
potřeb. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 83
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 3

Pro dosažení tohoto cíle je zcela nezbytné 
vytvořit sociální a kulturní prostředí 
přispívající k úspěšnému a využitelnému 
výzkumu. To znamená, že se zohlední 
oprávněné obavy a potřeby členů 
společnosti; z toho vyplývá posílená 
demokratická diskuze s větším zapojením 
veřejnosti a její větší informovanost, jakož 
i lepší podmínky pro kolektivní rozhodování 
o vědeckých otázkách. V tomto prostředí by 
rovněž měl být vytvořen prostor pro vědecká 
povolání, nový dynamický nárůst investic do 
výzkumu a následné šíření znalostí, z nějž 
vychází lisabonská strategie.

Pro dosažení tohoto cíle je zcela nezbytné 
vytvořit sociální a kulturní prostředí 
přispívající k úspěšnému a využitelnému 
výzkumu. To znamená, že se zohlední 
oprávněné obavy a potřeby členů 
společnosti; z toho vyplývá posílená 
demokratická diskuze s větším zapojením 
veřejnosti a její větší informovanost, jakož 
i lepší podmínky pro kolektivní rozhodování 
o vědeckých otázkách. V tomto prostředí by 
rovněž měl být vytvořen prostor pro vědecká 
povolání, nový dynamický nárůst investic do 
výzkumu a následné šíření znalostí, z nějž 
vychází lisabonská strategie. Tato činnost 
bude rovněž usilovat o plné zapojení žen do 
vědeckého světa. 

Or. es
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přítomnost žen je stále malá, tento rámcový program a související 
programy musejí usilovat mimo jiné o zvýšení jejich přítomnosti ve vědeckých a 
technologických kruzích, což je pro EU nutností. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 84
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 5

Předně je zapotřebí se zaměřit na nebezpečí 
vědecké propasti uvnitř jednotlivých 
společností. Vytváří se mezi těmi, kdo 
nemají přístup k příslušným znalostem, a 
těmi, kdo jej mají; mezi těmi, kdo nemají 
možnost ovlivnit tvorbu politik ve výzkumu, 
a těmi, kdo takovou možnost mají. Následně 
občané vyjadřují svou nejistotu ohledně 
možných přínosů vědy a techniky a jejich 
účinného podřízení veřejné kontrole. Tito 
občané si na jedné straně přejí více 
výzkumu, aby se mohl zabývat 
nevyřešenými problémy současnosti 
(nemoci, znečištění, epidemie, 
nezaměstnanost atd.) a aby se do budoucna 
lépe vyrovnal s jejich možnými dopady. Na 
druhé straně však nutně musejí dát najevo 
svou nedůvěru vůči určitým způsobům 
využití vědy a možným střetům skrytých 
zájmů v postupech rozhodovacího procesu.

Předně je zapotřebí se zaměřit na nebezpečí 
vědecké propasti uvnitř jednotlivých 
společností. Vytváří se mezi těmi, kdo 
nemají přístup k příslušným znalostem, a 
těmi, kdo jej mají; mezi těmi, kdo nemají 
možnost ovlivnit tvorbu politik ve výzkumu, 
a těmi, kdo takovou možnost mají. Následně 
občané vyjadřují svou nejistotu ohledně 
možných přínosů vědy a techniky a jejich 
účinného podřízení veřejné kontrole. Tito 
občané si na jedné straně přejí více 
výzkumu, aby se mohl zabývat 
nevyřešenými problémy současnosti 
(nemoci, znečištění, epidemie, 
nezaměstnanost atd.) a aby se do budoucna 
lépe vyrovnal s jejich možnými dopady. Na 
druhé straně však nutně musejí dát najevo 
svou nedůvěru vůči určitým způsobům 
využití vědy a možným střetům skrytých 
zájmů v postupech rozhodovacího procesu. 
Výzkum bude úspěšný jen tehdy, budou-li 
občané přesvědčeni, že jsou jejich obavy 
uspokojivě řešeny a že jsou respektovány 
jejich etické limity.  

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise vytváří dojem, jako by hlavním problémem bylo přesvěčit veřejné mínění.  Na 
druhou stranu je velmi důležité, aby vědci naslouchali obavám společnosti a respektovali 
limity. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 85
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 6 podbod 3

pociťované oddělení vědeckého světa 
a každodenní reality hospodářského 
a sociálního života;

pociťované oddělení vědeckého světa 
a každodenní reality hospodářského 
a sociálního života a pociťované narůstající 
podrobení vědců přílišnému vlivu 
zájmových skupin; 

Or. en

Odůvodnění

Jedním z problémů vnímání vědy ze strany veřejného mínění je rostoucí skepse ohledně 
nestrannosti a objektivity vědců v řadě veřejně publikovaných materiálů (např. lékařský 
výzkum a biotechnologie), kterým se dostalo vysokých investic. EU může zavést větší 
průhlednost do zdrojů financování a do oblasti tlaků ovlivňujících průběh vědeckého 
výzkumu, a vytvořit tak příznivější ovzduší pro rozvoj vědy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 86
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 6 pododrážky 4a a 4b (nové) 

nejistota ve vědecké obci ohledně spojení 
úlohy vědeckého odborníka s rolí 
občana, který má rovné postavení s 
ostatními občany 
pochybnosti o nezávislosti výzkumných 

pracovníků v oblasti ekonomických a 
dalších nezadatelných práv.  

Or. da

Odůvodnění

Nedostatek otevřené diskuze o ekonomických a dalších (právních) zájmech jednotlivých 
výzkumných pracovníků a výzkumných instituch může představovat významnou překážku 
důvěry ve výzkum a jeho výsledky u veřejnosti. Tyto otázky se staly aktuálními vzhledem 
k vývoji ve společnosti, kde se stále větší důraz klade na využití výzkumu, zatímco vnější 
financování výzkumu vzrostlo, a ovlivnilo tak nejen oblasti, v nichž se výzkum provádí, ale i 
to, jak se výzkum provádí.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 87
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 6 podbod 4c (nový)

nesprávně používané vědecké informace 
dostupné veřejnosti. 

Or. es

Odůvodnění

Jeden z činitelů, které mohou prohlubovat propast mezi vědou a společností, spočívá v povaze 
vědeckých informací, které, ačkoli jsou veřejně přístupné, jsou formulovány v natolik složitých 
pojmech, že zůstávají nepřístupné. Předkládané informace musejí být takového druhu, aby jim 
veřejnost mohla porozumět a zvážit je. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 88
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 7 odrážka 4

- překlenout propast mezi lidmi s vědeckým 
vzděláním a lidmi, kteří je nemají, 
propagovat vnímání vědecké kultury 
v přímém sousedství všech občanů (obracet 
se na města, regiony, nadace, vědecká 
střediska atd.);

- překlenout propast mezi lidmi s vědeckým 
vzděláním a lidmi, kteří je nemají, 
propagovat vnímání vědecké kultury 
v přímém sousedství všech občanů (obracet 
se na města, regiony, nadace, vědecká 
střediska, muzea, organizace občanské 
společnosti, atd.);

Or. es

Odůvodnění

Muzea a některé organizace občanské společnosti by měly být pro výše uvedené účely 
zařazeny do stejné skupiny. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 89
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 7 odrážka 4a (nová) 

- povzbudit diskuzi ve výzkumné obci o 
společenských aspektech výzkumu



AM\619606CS.doc 55/73 PE 374.088v02-00
Externí překlad

CS

Or. da

Odůvodnění

Jednou z hlavních překážek vzájemného porozumění mezi vědeckou obcí a zbytkem 
společnosti je nedostatečná diskuze v rámci vědecké obce o společenských aspektech 
výzkumu, jako jsou etické aspekty nebo důsledky nových technologií. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 90
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 7 odrážka 4b (nová)

- prozkoumat prostředky napomáhající 
lepší správě systému evropského výzkumu a 
inovací; 

Or. es

Odůvodnění

Správa je rovněž důležitá pro výzkum a vývoj. 

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 91
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 7 odrážka 6

- vytvářet představu vědy a výzkumných 
pracovníků srozumitelnou všem, obzvláště 
mladým lidem;

- vytvářet představu vědy a výzkumných 
pracovníků pravdivou a všem 
srozumitelnou, obzvláště mladým lidem;

Or. en

Odůvodnění

Pravdivost výsledků vědeckého, zejména hraničního, výzkumu bývá stále častěji 
zpochybňována skeptickým veřejným míněním, které považuje mnohé vědce za příliš náchylné 
ke zkorumpovatelnosti a kariérismu. EU může podniknout kroky k zabránění panice a 
k obnovení důvěry veřejnosti v evropskou vědu. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 92
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 7 odrážka 7

- napomáhat ženám v pokračujícím 
vědeckém profesním postupu a lepším 
využívání vědeckých vloh ve prospěch 
všech;

- podporovat ženy ve vědeckém profesním 
postupu a lepším využívání vědeckých vloh 
ve prospěch všech;

Or. es

Odůvodnění

V tomto kontextu by bylo lepší mluvit o „podpoře“ namísto „napomáhání“. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 93
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ odst. 7 odrážka 8a (nová)

– spolupracovat s neziskovými iniciativami 
v oblasti vývoje léků. 

Or. en

Odůvodnění

Neziskový výzkum by měl být pro veřejné fondy prioritou.  

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 94
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 1 odrážka 1

– zlepšování využití a sledování dopadu 
vědeckého poradenství a odborných 
znalostí pro tvorbu politik v Evropě, a vývoj 
praktických nástrojů a režimů (např. 
elektronické sítě);

– napomáhat v pokračující odborné 
přípravě i opakovacích kurzech odborníků 
a úředníků, kteří řídí pomocné a výzkumné 
programy v členských státech a regionech a 
postupně sjednocovat metody a chápání 
osvědčených praxí. 

Or. es
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 95
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 1 odrážka 2

- podpora důvěry a samoregulace v rámci 
vědecké obce;

- podpora demokratické odpovědnosti, 
důvěry a samoregulace v rámci vědecké 
obce;

Or. en

Odůvodnění

Jedním z problémů vnímání vědy ze strany veřejného mínění je rostoucí skepse ohledně 
nestrannosti a objektivity vědců v řadě veřejně publikovaných materiálů (např. lékařský 
výzkum a biotechnologie), kterým se dostalo vysokých investic. EU může zavést větší 
průhlednost do zdrojů financování a do oblasti tlaků ovlivňujících průběh vědeckého 
výzkumu, a vytvořit tak příznivější ovzduší pro rozvoj vědy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 96
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 1 odrážka 2

- podpora důvěry a samoregulace v rámci 
vědecké obce;

- podpora důvěry a samoregulace v rámci 
vědecké obce, předefinování a šíření 
základních kritérií vědeckých záruk; 

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Claude Turmes za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 97
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 1 odrážka 3

- povzbuzování diskuze o šíření informací, 
včetně přístupu k vědeckým výsledkům 
a vědeckým publikacím.

- povzbuzování diskuze o šíření informací, 
včetně přístupu k vědeckým výsledkům 
a vědeckým publikacím a vytvoření 
Evropské znalostní banky.
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Or. en

Odůvodnění

Evropský výzkum by byl účinnější, pokud by minulé výsledky výzkumu byly dostupnější v 
širším měřítku. Evropská znalostní banka by představovala otevřenou knihovnu výsledků 
výzkumu, které by byly přístupné po období embarga po uzávěrce oficiálních projektů, pokud 
neexistují vážné důvody, aby tomu tak nebylo.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 98
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 2 úvodní část

Do výzkumného postupu je zapotřebí lépe 
zahrnout očekávání a obavy společnosti 
a základní etické zásady, přičemž se vytvoří 
bezpečnější a konstruktivnější prostředí pro 
výzkumné pracovníky a pro celou 
společnost. V tomto záměru hrají 
významnou roli dvě hlediska:

Do výzkumného postupu je zapotřebí lépe 
zahrnout očekávání a obavy společnosti 
a základní etické zásady, přičemž se vytvoří 
bezpečnější a konstruktivnější prostředí pro 
výzkumné pracovníky a pro celou 
společnost a stanoví mezníky eticky 
korektního výzkumu, s ohledem na 
základní práva. V tomto záměru hrají 
významnou roli dvě hlediska:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl posílit etické limity v části programu věda a společnost. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 99
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 2 odrážka 2a (nová)

- větší důraz na diskuzi v rámci výzkumné 
obce o společenských aspektech výzkumu

Or. da

Odůvodnění

Jednou z hlavních překážek vzájemného porozumění mezi vědeckou obcí a zbytkem 
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společnosti je nedostatečná diskuze v rámci vědecké obce o společenských aspektech 
výzkumu, jako jsou etické aspekty nebo důsledky nových technologií. Tomu lze zabránit 
přístupem, který se zaměřuje na porozumění výzkumné obce společenským aspektům výzkumu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 100
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 3

S cílem zaměřit se na vztah mezi vědou 
a společností prostřednictvím řádných 
politik je na úrovni Evropské unie zapotřebí 
prohlubovat, upevňovat a šířit znalosti 
nashromážděné v oborech dějin, sociologie 
a filozofie jednotlivých věd. Vědci z těchto 
oborů by za tímto účelem měli vytvářet 
příslušné sítě, které by strukturovaly výzkum 
a diskuze s cílem ukázat skutečnou účast 
vědy při vytváření evropské společnosti 
a identity, přičemž se zejména zdůrazní:

S cílem zaměřit se na vztah mezi vědou 
a společností prostřednictvím řádných 
politik je na úrovni Evropské unie zapotřebí 
prohlubovat, upevňovat a šířit znalosti 
nashromážděné v průběhu dějin ve 
vědeckém a technologickém dědictví a 
v oborech sociologie a filozofie jednotlivých 
věd. Vědci z těchto oborů by za tímto 
účelem měli vytvářet příslušné sítě, které by 
strukturovaly výzkum a diskuze s cílem 
ukázat skutečnou účast vědy při vytváření 
evropské společnosti a identity, přičemž se 
zejména zdůrazní:

- vztahy mezi vědou, demokracií a právem, - vztahy mezi vědou, demokracií a právem,
- výzkum etiky ve vědě a technice, - výzkum etiky ve vědě a technice,

- vzájemný vliv vědy a kultury, - vzájemný vliv vědy a kultury,
- úloha a vnímání vědců. - úloha a vnímání mužů a žen ve vědě, 

- způsoby, jak učinit vědu srozumitelnější 
společnosti, a podporovat veřejnou diskuzi.

Or. es

Odůvodnění

Vědecké a technologické dědictví přesahuje dějiny, které představuje médium, jímž je 
předáváno. Znalosti by však neměly zůstat uloženy u vědecké elity, která jim rozumí a vládne 
jimi; je třeba nalézt způsoby, jak přiblížit vědu společnosti tím, že z vědy učiní srozumitelnější 
oblast znalostí.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 101
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 
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dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 3 úvodní část

S cílem zaměřit se na vztah mezi vědou 
a společností prostřednictvím řádných 
politik je na úrovni Evropské unie zapotřebí 
prohlubovat, upevňovat a šířit znalosti 
nashromážděné v oborech dějin, sociologie 
a filozofie jednotlivých věd. Vědci z těchto 
oborů by za tímto účelem měli vytvářet 
příslušné sítě, které by strukturovaly výzkum 
a diskuze s cílem ukázat skutečnou účast 
vědy při vytváření evropské společnosti 
a identity, přičemž se zejména zdůrazní:

S cílem zaměřit se na vztah mezi vědou 
a společností prostřednictvím řádných 
politik je na úrovni Evropské unie zapotřebí 
prohlubovat, upevňovat a šířit znalosti 
nashromážděné v oborech dějin, sociologie 
a filozofie jednotlivých věd. Vědci z těchto 
oborů by za tímto účelem měli vytvářet 
příslušné sítě, které by strukturovaly výzkum 
a diskuze s cílem ukázat skutečnou účast 
vědy při vytváření evropské společnosti 
a identity a přispívaly k této diskuzi, 
přičemž se zejména zdůrazní:

Or. da

Odůvodnění

Zdůrazňuje, že dialog s veřejností je rovněž příležitostí pro vnitřní diskuzi a zohlednění 
nových hledisek jak u veřejnosti, tak u vědecké obce. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 102
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „První oblast činností: 

dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ podbod 4 odrážka 3a (nová)

- diskuze o tom, jak mohou vysoké školy 
sloučit komerční výzkum s plněním své 
tradiční role nezávislého tvůrce znalostí 
s využitím pro společnost jako celek

Or. da

Odůvodnění

Je důležité uchovat důvěru v roli vysokých škol jako nezávislých tvůrců znalostí s využitím pro 
společnost jako celek. V závislosti na tom čelí vysoké školy s narůstající komercializací stále 
většímu dilematu. Vysoké školy v celé Evropě jsou stále častěji nuceny řešit a dokumentovat 
tato dilemata. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 103
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „Třetí oblast činností: 
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komunikace mezi vědeckým světem a společností“ podbod 1

- spolehlivé a včasné poskytování informací 
vědeckému tisku, včetně podpory vytváření 
zdroje informací pro evropský vědecký tisk;

- spolehlivé a včasné poskytování vědeckých 
informací tisku a dalším médiím;

Or. es

Odůvodnění

Vytváření zdroje informací pro evropský vědecký tisk se nejeví jako dobrý nápad.  

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 104
Příloha I nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Přístup“ podnadpis „Třetí oblast činností: 

komunikace mezi vědeckým světem a společností“ odrážky 6a a 6b (nové)

- zlepšené sdělování výsledků výzkumů a 
problémů, souvisejících s výzkumem, 
vědeckou obcí jak těm, kdo činí politická 
rozhodnutí, tak veřejnosti s cílem 
kvalifikovaně přispět k diskuzi o politice 
v oblasti vědy. 
- povzbuzení pro výzkumné pracovníky, 
kteří komunikují se společností, aby byli ve 
svém výzkumu otevření vůči základním 
předpokladům a hodnotám, znepokojením 
a případným hospodářským zájmům. 

Or. da

Odůvodnění

1: Jak se rozvíjí znalostní společnost a jak roste úloha výzkumu ve společenském rozvoji, je 
stále důležitější, aby se výzkumní pracovníci zlepšili při sdělování výsledků svého výzkumu 
okolnímu světu. Je to nezbytná podmínka, jestliže má být Evropa schopna využít svého 
potenciálu znalostní ekonomiky.

2: V posledních letech byly zejména v lékařské vědě vytvořeny systémy prohlášení o zájmech a 
je stále větší potřeba, aby se tyto systémy rozšířily na ostatní oblasti; to rovněž předpokládá 
stanovení a vytvoření zásad.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 105
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Cíl“ odst. 1

Evropské společenství potřebuje mít silnou 
a ucelenou mezinárodní politiku v oblasti 
vědy a techniky, aby se stalo 
konkurenceschopným a na světové úrovni 
hrálo vedoucí úlohu.

Evropské společenství potřebuje mít silnou 
a ucelenou mezinárodní politiku v oblasti 
vědy a techniky, aby se stalo 
konkurenceschopným a na světové úrovni 
hrálo vedoucí úlohu. Bude vypracována 
celková strategie spolupráce, zahrnující 
veškeré mezinárodní akce provedené 
v rámci různých specifických programů 
v rámci tohoto rámcového programu.

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodní spolupráce je rovněž zajímavá pro hraniční výzkum. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 106
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Cíl“ odst. 2 odrážka 1

- prostřednictvím strategických partnerství 
se třetími zeměmi ve vybraných oblastech 
vědy a zapojením nejlepších vědců ze 
třetích zemí do práce v Evropě a spolupráce 
s Evropou podporovat evropskou 
konkurenceschopnost;

- podporovat evropskou 
konkurenceschopnost tím, že bude přispívat 
k vytváření znalostí v Evropě 
prostřednictvím propojení vysokých škol, 
výzkumných institucí a evropských podniků 
se znalostmi a lidskými zdroji ze zahraničí a 
tím, pomůže otevřít rozvojové a vznikající 
trhy evropskému průmyslu;

Or. en

Odůvodnění

Cíle nesmějí být zaměňovány s prostředky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 107
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Cíl“ odst. 2 odrážka 2
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- na základě společného zájmu a vzájemného 
přínosu řešit specifické problémy, kterým 
čelí třetí země nebo které mají globální 
povahu.

- na základě společného zájmu a vzájemného 
přínosu řešit specifické problémy, kterým 
čelí třetí země nebo které mají globální 
povahu, zejména se zaměřením na 
záležitosti související s výzkumem 
zaměřeným na vývoj. 

Or. es

Odůvodnění

Výzkum, který podporuje rozvoj ve třetích zemích, má multiplikační efekt. 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE

Pozměňovací návrh 108
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Přístup“ odst. 1

Současné politické rozhovory a partnerské 
sítě s různými regiony ve třetích zemích 
budou posíleny s cílem určit a zajistit 
prioritní výzkumné oblasti společného zájmu 
a vzájemného prospěchu s těmito vybranými 
třetími zeměmi (partnerské země 
mezinárodní spolupráce) pro akce specifické 
mezinárodní spolupráce specifického 
programu Spolupráce, jakož i s cílem 
poskytnout impulzy a napomoci tak 
k provádění těchto akcí. Mnohostrannou 
koordinací vnitrostátních politik a činností 
VTR bude podporována koordinace 
vnitrostátních programů (členské státy, 
kandidátské a přidružené země), čímž se 
posílí ucelenost vnitrostátních činností 
mezinárodní vědecké spolupráce. 
Spolupráce se třetími zeměmi v rámcovém 
programu bude zaměřena zejména na 
následující skupiny zemí:

Současné politické rozhovory a partnerské 
sítě s různými regiony ve třetích zemích 
budou posíleny s cílem určit a zajistit 
prioritní výzkumné oblasti společného zájmu 
a vzájemného prospěchu s těmito vybranými 
třetími zeměmi (partnerské země 
mezinárodní spolupráce) pro akce specifické 
mezinárodní spolupráce specifického 
programu Spolupráce, jakož i s cílem 
poskytnout impulzy a napomoci tak 
k provádění těchto akcí. Mnohostrannou 
koordinací vnitrostátních politik a činností 
VTR bude podporována koordinace 
vnitrostátních programů (členské státy, 
kandidátské a přidružené země), čímž se 
posílí ucelenost vnitrostátních činností 
mezinárodní vědecké spolupráce. 
Spolupráce se třetími zeměmi v rámcovém 
programu bude zaměřena zejména na 
následující skupiny zemí za předpokladu, že 
tyto země nejsou v rozporu s právem EU 
nebo úmluvy OSN o lidských právech:

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nevhodné, aby fondy EU na výzkum byly používány na technologickou nebo vědeckou 
podporu zemí, které porušují lidská práva. Vědci a výzkumní pracovníci v řadě členských 
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států tento závazek ze strany EU opakovaně požadují. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 109
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Přístup“ odst. 1

Současné politické rozhovory a partnerské 
sítě s různými regiony ve třetích zemích 
budou posíleny s cílem určit a zajistit 
prioritní výzkumné oblasti společného zájmu 
a vzájemného prospěchu s těmito vybranými 
třetími zeměmi (partnerské země 
mezinárodní spolupráce) pro akce specifické 
mezinárodní spolupráce specifického 
programu Spolupráce, jakož i s cílem 
poskytnout impulzy a napomoci tak 
k provádění těchto akcí. Mnohostrannou 
koordinací vnitrostátních politik a činností 
VTR bude podporována koordinace 
vnitrostátních programů (členské státy, 
kandidátské a přidružené země), čímž se 
posílí ucelenost vnitrostátních činností 
mezinárodní vědecké spolupráce. 
Spolupráce se třetími zeměmi v rámcovém 
programu bude zaměřena zejména na 
následující skupiny zemí:

Současné politické rozhovory a partnerské 
sítě s různými regiony ve třetích zemích 
budou posíleny s cílem určit a zajistit 
prioritní výzkumné oblasti společného zájmu 
a vzájemného prospěchu s těmito vybranými 
třetími zeměmi (partnerské země 
mezinárodní spolupráce) pro akce specifické 
mezinárodní spolupráce specifického 
programu Spolupráce, jakož i s cílem 
poskytnout impulzy, a napomoci tak 
k provádění těchto akcí, a bude poskytnut 
prostor pro koordinaci s mezinárodními 
aktivitami členských států v zájmu dosažení 
součinnosti. Mnohostrannou koordinací 
vnitrostátních politik a činností VTR bude 
podporována koordinace vnitrostátních 
programů (členské státy, kandidátské 
a přidružené země), čímž se posílí ucelenost 
vnitrostátních činností mezinárodní vědecké 
spolupráce. Spolupráce se třetími zeměmi 
v rámcovém programu bude zaměřena 
zejména na následující skupiny zemí:

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 110
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Přístup“ odst. 1 odrážky 

3 a 4

- rozvojové země, – Latinská Amerika
- rozvíjející se ekonomiky. – rozvojové země a rozvíjející se 

ekonomiky. 

Or. es
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Odůvodnění

Evropa a zejména některé členské státy mají historické zájmy v Latinské Americe, a ta by 
proto měla být výslovně uvedena jako způsobilý region. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 111
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Tematicky zaměřené výzkumné akce 
mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci 
specifického programu Spolupráce. 
Mezinárodní akce v oblasti lidského 
potenciálu se uskutečňují v rámci 
specifického programu Lidé. V tomto 
programu jsou popsané horizontální 
podpůrné činnosti v rámci mezinárodní
spolupráce. Bude zajištěna celková 
koordinace akcí mezinárodní spolupráce 
v rámci různých programů.

Tematicky zaměřené výzkumné akce 
mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci 
specifického programu Spolupráce. 
Mezinárodní akce v oblasti lidského 
potenciálu se uskutečňují v rámci 
specifického programu Lidé. Horizontální 
podpůrné akce a opatření zaměřené na 
specifické tematické oblasti nebo na 
některou interdisciplinární oblast budou 
provedeny v rámci specifického programu 
Spolupráce a v omezeném počtu případů 
mohou být podporovány prostřednictvím 
specifických akcí spolupráce vzájemného 
zájmu. Bude posílena celková koordinace 
akcí mezinárodní spolupráce v rámci 
různých programů, aby byl zajištěn 
koherentní přístup, a bylo tak dosaženo 
výsledků při vytváření součinnosti 
s ostatními opatřeními Společenství (např. 
evropské politiky sousedství, projekty 
rozvojové pomoci atd.). 
Specifické činnosti zajišťují financování 
pro akce vyplývající z biregionálních a 
dvoustranných dialogů v oblastech 
výzkumu v oboustranném zájmu a 
k oboustrannému prospěchu.  Nejméně 5 % 
prostředků dostupných v rámci sedmého 
rámcového programu bude určeno na akce 
mezinárodní spolupráce a 2 % budou tvořit 
činnosti, které pokrývá tento specifický 
program. Prostředky, které nebudou využity 
v rámci specifických programů Spolupráce 
a Lidé, budou sloužit k posílení činností 
prováděných v rámci specifického 
programu Kapacity. 
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Komise bude koordinovat činnosti 
mezinárodní spolupráce v rámci rámcového 
programu jako celku, včetně politiky 
dialogu s přidruženými zeměmi a s regiony 
a mezinárodními fóry. 
Činnosti výzkumu a vývoje zakládající 
mezinárodní spolupráci a jejich regionální 
kontext budou muset být určeny během 
plánování počátečních fází rámcového 
programu. 

Or. es

Odůvodnění

Procesy součinnosti a přesahující oblasti mezi jednotlivými programy musejí být velmi 
zřetelně vyjasněny. Úkolem Komise by mělo být koordinovat veškeré činnosti podporované 
v rámci sedmého rámcového programu a specifických programů. 

Navíc by měla být přijata opatření pro specifické akce přizpůsobené konkrétním potřebám 
určitých geografických oblastí a cílům politiky spolupráce EU. 

Pro činnosti mezinárodní spolupráce v rámci sedmého rámcového programu by měl být 
rovněž stanoven minimální rozpočtový cíl.  S ohledem na skutečnost, že v šestém rámcovém 
programu byla pro tento účel vyhrazena 3,5 %, navrhuje se částka 5 %, zahrnující 2 % na 
akce specifického geografického rozsahu a horizontální podporu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 112
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Tematicky zaměřené výzkumné akce 
mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci 
specifického programu Spolupráce. 
Mezinárodní akce v oblasti lidského 
potenciálu se uskutečňují v rámci 
specifického programu Lidé. V tomto 
programu jsou popsané horizontální 
podpůrné činnosti v rámci mezinárodní 
spolupráce. Bude zajištěna celková 
koordinace akcí mezinárodní spolupráce 
v rámci různých programů.

Tematicky zaměřené výzkumné akce 
mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci 
programu „Spolupráce“. Mezinárodní akce 
v oblasti lidského potenciálu a hraničního 
výzkumu se uskutečňují v rámci programů 
„Lidé“, případně „Myšlenky“. V tomto 
programu jsou popsané činnosti v rámci 
mezinárodní spolupráce včetně opatření na 
podporu provádění Evropské strategie pro 
mezinárodní spolupráci ve vědě. Bude 
zajištěna celková koordinace akcí 
mezinárodní spolupráce v rámci různých 
programů.
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Or. en

Odůvodnění

Hraniční výzkum musí být otevřený mezinárodní spolupráci a – jak uvádí pozměňovací návrh 
1 – činnosti ve vzájemném zájmu, které nemohou být považovány za „horizontální“ a 
nebudou financovány v rámci ostatních specifických programů, by měly být zařazeny pod 
tento nadpis.  Bylo by navíc zbytečné definovat celkovou strategii, aniž by byly zajištěny 
finanční prostředky na její provedení. Tyto prostředky musejí spadat pod nadpis „Činnost v 
rámci mezinárodní spolupráce“ a byly by využívány s cílem zabránit roztříštění mezi 
tematickými prioritami a specifickými programy a k vytváření součinnosti s ostatními 
politikami, jako je politika rozvojové pomoci. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 113
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Přístup“ odst. 2

Tematicky zaměřené výzkumné akce 
mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci 
specifického programu Spolupráce. 
Mezinárodní akce v oblasti lidského 
potenciálu se uskutečňují v rámci 
specifického programu Lidé. V tomto 
programu jsou popsané horizontální 
podpůrné činnosti v rámci mezinárodní 
spolupráce. Bude zajištěna celková 
koordinace akcí mezinárodní spolupráce 
v rámci různých programů.

Tematicky zaměřené výzkumné akce 
mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci 
specifického programu Spolupráce. 
Mezinárodní akce v oblasti lidského 
potenciálu se uskutečňují v rámci 
specifického programu Lidé. V tomto 
programu jsou popsané činnosti v rámci 
mezinárodní spolupráce a činnosti v rámci 
specifické spolupráce. Bude zajištěna 
celková koordinace akcí mezinárodní 
spolupráce v rámci různých programů.

Or. fr

Odůvodnění

Tato část programu se nesmí omezovat na činnosti horizontální koordinace, ale musí rovněž 
zajišťovat financování projektů, které nemusejí být nutně vázány na prioritní témata 
specifického programu Spolupráce.  

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 114
Příloha I nadpis „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ nadpis „Činnosti“ podbod 1 odst. 

1

Vědecko-technická spolupráce v rámci EU Vědecko-technická spolupráce v rámci EU 
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k určování priorit bude založena na 
uceleném politickém dialogu s partnerskými 
zeměmi a regiony při uznávání jejich 
společensko-kulturních podmínek 
a výzkumných kapacit. Tento dialog 
zacílený na vědecko-technickou spolupráci 
se uskutečňuje na několika úrovních, např. 
prostřednictvím mezinárodních fór (úmluvy 
OSN), institucionalizovaných 
meziregionálních rozhovorů (včetně setkání 
mezi Asií a Evropou (ASEM), mezi 
Latinskou Amerikou, karibskou oblastí a EU 
(ALCUE), partnerství Středozemí a zemí 
západního Balkánu, zemí EU-AKT (EU a 
africké, karibské a tichomořské země) a 
mezi východní Evropou, oblastí Kavkazu a 
střední Asií), v rámci dvoustranných a 
mnohostranných dohod, jakož i 
prostřednictvím neformálních 
nadregionálních porad vědců a dalších 
sociálních partnerů. 

k určování priorit bude založena na 
uceleném politickém dialogu s partnerskými 
zeměmi a regiony při uznávání jejich 
společensko-kulturních podmínek 
a výzkumných kapacit, přičemž se může 
opírat o zkušenosti INCO-NET. Tento 
dialog zacílený na vědecko-technickou 
spolupráci se uskutečňuje na několika 
úrovních, např. prostřednictvím 
mezinárodních fór (úmluvy OSN), 
institucionalizovaných meziregionálních 
rozhovorů (včetně setkání mezi Asií a 
Evropou (ASEM), mezi Latinskou 
Amerikou, karibskou oblastí a EU 
(ALCUE), partnerství Středozemí a zemí 
západního Balkánu, zemí EU-AKT (EU a 
africké, karibské a tichomořské země) a 
mezi východní Evropou, oblastí Kavkazu a 
střední Asií), v rámci dvoustranných a 
mnohostranných dohod, jakož i 
prostřednictvím neformálních 
nadregionálních porad vědců a dalších 
sociálních partnerů. 

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh může sloužit jako ukázka toho, že spolupráce s přidruženými 
zeměmi, ať už založená na sousedských vztazích, zaměřená na rozvoj, nebo jakákoli jiná 
forma spolupráce, by měla být tvořena po vzoru předcházejícího šestého rámcového 
programu a prováděna prostřednictvím akcí typu INCO (uznávaných mezinárodním 
společenstvím). 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 115
Příloha III odst. 1

V souladu s přílohou II poskytne 
Společenství grant (koordinační a podpůrná 
akce) Evropské investiční bance (EIB). 
Tento grant zvýšením možnosti řízení rizik 
ze strany banky přispěje k uskutečňování 
cíle Společenství, jímž je podpora investic 
soukromého sektoru do výzkumu, a umožní 

V souladu s přílohou II poskytne 
Společenství grant (koordinační a podpůrná 
akce) Evropské investiční bance (EIB), která 
bude partnerem ve sdíleném riziku. Tento 
grant zvýšením možnosti řízení rizik ze 
strany banky přispěje k uskutečňování cíle 
Společenství, jímž je podpora investic 
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tak i) rozsáhlejší objem úvěrování EIB pro 
určitou míru rizika a ii) financování 
rizikovějších evropských akcí v oblasti 
VTR, než by bez takové podpory 
Společenství bylo možné.

soukromého sektoru do výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrace
a umožní tak i) rozsáhlejší objem úvěrování 
a záruk EIB pro určitou míru rizika a ii) 
financování rizikovějších evropských akcí 
v oblasti VTR, než by bez takové podpory 
Společenství bylo možné.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potřeboval vyjasnit úlohu EIB. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 116
Příloha III odst. 2

Evropská investiční banka bude půjčovat 
finanční prostředky získané na 
mezinárodních finančních trzích v souladu 
s vlastními standardními pravidly, předpisy 
a postupy. Tento grant pak společně 
s vlastními prostředky použije na 
poskytování a přidělování kapitálu v rámci 
banky k pokrytí části rizik souvisících 
s těmito úvěry na způsobilé rozsáhlé
evropské akce v oblasti VTR.

Evropská investiční banka bude půjčovat 
finanční prostředky získané na 
mezinárodních finančních trzích v souladu 
s vlastními standardními pravidly, předpisy 
a postupy. Tento grant pak společně 
s vlastními prostředky použije na 
poskytování a přidělování kapitálu v rámci 
banky k pokrytí části rizik souvisících 
s těmito úvěry na způsobilé evropské akce 
v oblasti VTR.

Or. es

Odůvodnění

Není důvod jakkoli omezovat přístup EIB; úvěry by se neměly omezovat na „rozsáhlé“ akce. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 117
Příloha III odst. 5 podbod 2

Způsobilost rozsáhlých evropských akcí 
VTR. Rozvoj výzkumných infrastruktur 
hrazený ze strany Společenství v rámci 
tohoto specifického programu se zpravidla 

Způsobilost evropských akcí VTR. Rozvoj 
výzkumných infrastruktur hrazený ze strany 
Společenství v rámci tohoto specifického 
programu se zpravidla automaticky považuje 



PE 374.088v02-00 70/73 AM\619606CS.doc
Externí překlad

CS

automaticky považuje za způsobilý. Další 
výzkumné infrastruktury lze též vzít 
v úvahu. V souladu s nařízením přijatým 
podle článku 167 Smlouvy stanoví dohoda 
o grantu rovněž procedurální ustanovení 
a zaručí Společenství možnost za určitých 
okolností vetovat využití grantu pro 
poskytování půjček navrhovaných ze strany 
EIB.

za způsobilý. Další výzkumné infrastruktury 
lze též vzít v úvahu. Žadatelé (včetně MSP) 
by měli tento nástroj využívat bez ohledu na 
svou velikost k financování svých činností. 
V souladu s nařízením přijatým podle 
článku 167 Smlouvy stanoví dohoda 
o grantu rovněž procedurální ustanovení
a zaručí Společenství možnost za určitých 
okolností vetovat využití grantu pro 
poskytování půjček navrhovaných ze strany 
EIB.

Or. es

Odůvodnění

Pokud by způsobilost pro úvěry EIB podléhala omezením velikosti, malé a střední podniky by 
měly jednoznačnou nevýhodu a bylo by to v rozporu s duchem tohoto specifického programu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 118
Příloha IV nadpis a odstavec 1

Koordinace výzkumných programů, které 
nejsou programy Společenství

Společné provádění výzkumných programů, 
které nejsou programy Společenství

Níže je stanovena jedna iniciativa pro 
společné provádění vnitrostátních 
výzkumných programů; bude se na ni 
vztahovat zvláštní rozhodnutí na základě 
článku 169 Smlouvy. Během provádění 
sedmého rámcového programu mohou být 
určeny a navrhovány další iniciativy. 

Níže je stanovena jedna iniciativa sloužící 
jako vodítko pro společné provádění 
vnitrostátních výzkumných programů; může
se na ni vztahovat zvláštní rozhodnutí na 
základě článku 169 Smlouvy. Během 
provádění sedmého rámcového programu 
mohou být určeny a navrhovány další 
iniciativy.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh za účelem vyjasnění, neboť programy nejsou jen koordinovány, ale i 
„prováděny“ společně. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 119
Příloha IV odst. 2

V případě tohoto rozhodnutí bude společně 
s organizační strukturou a vhodnými orgány 
řízení nezbytnými pro provádění akce 
vytvořena specifická struktura provádění. 
V souladu s přílohou II poskytne
Společenství finanční podporu ve prospěch 
iniciativy a aktivně se zúčastní provádění 
takovými prostředky, jež jsou pro akci 
nejvhodnější.

V případě tohoto rozhodnutí může být
společně s organizační strukturou 
a vhodnými orgány řízení nezbytnými pro 
provádění akce vytvořena specifická 
struktura provádění. V souladu 
s přílohou II může poskytnout Společenství 
finanční podporu ve prospěch iniciativy 
a může se aktivně zúčastnit provádění 
takovými prostředky, jež by byly pro akci 
nejvhodnější.

Or. es

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňovacího návrhu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 120
Příloha IV podbod 1 nadpis a odstavec 1

Iniciativa podle článku 169 v oblasti malých 
a středních podniků, které provádějí výzkum

Iniciativa podle článku 169 v oblasti malých 
a středních podniků, které provádějí 
technologický vývoj

Cílem bude zahájit a provádět společný 
program výzkumu a vývoje ve prospěch 
malých a středních podniků, které provádějí 
výzkum, aby tak byly rozšířeny jejich 
možnosti výzkumu a inovací. V návaznosti 
na projekt EUREKA bude tato iniciativa 
podněcovat a podporovat nadnárodní 
projekty výzkumu a vývoje vedené 
takovými malými a středními podniky. Tato 
iniciativa je doplňkem k jiným akcím 
zaměřeným na malé a střední podniky 
a prováděným v kontextu sedmého 
rámcového programu.

Cílem bude zahájit a provádět společný 
program výzkumu a vývoje ve prospěch 
malých a středních podniků, které provádějí 
technologický vývoj, aby tak byly rozšířeny 
jejich možnosti výzkumu a inovací. 
V návaznosti na projekt EUREKA bude tato 
iniciativa podněcovat projekty zaměřené na 
inovační trhy a podporovat nadnárodní 
projekty výzkumu a vývoje vedené 
takovými malými a středními podniky. Tato 
iniciativa je doplňkem k jiným akcím 
zaměřeným na malé a střední podniky 
a prováděným v kontextu sedmého 
rámcového programu.
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Or. es

Odůvodnění

Zavádí vedle výzkumu technologický vývoj a inovace. 


