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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13-20

Návrh zprávy (PE400.381v02-00)
Paul Rübig
Účast Společenství v programu výzkumu a vývoje zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje 
prováděného malými a středními podniky, který bude probíhat v několika členských státech

Návrh rozhodnutí (KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Činnosti zaměřené na přispívání ke 
společnému programu Eurostars se 
především týkají VV řízeného jedním nebo 
více malými a středními podniky 
provádějícími VV usazenými 
v zúčastněných členských státech a dalších 
zúčastněných zemích. U všech projektů 
vybraných na základě výzev k předkládání 
návrhů by měly malé a střední podniky 
provádějící VV provádět společně nejméně 
50 % všech výzkumných a vývojových 
činností v rámci tohoto projektu.

Or. en
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Odůvodnění

Podmínka přispět na 50 % nákladů, uvedená v článcích, vylučuje příliš mnoho malých a 
středních podniků zabývajících se VV. Tím, že se v bodech odůvodnění uvede cíl 50 %, bude 
skupina na vysoké úrovni nucena upřednostňovat malé a střední podniky s příspěvkem ve výši 
nejméně 50 %, ale současně bude moci činit výjimky pro větší počet tržně orientovaných 
malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dragoş Florin David

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 20

(20) Specializovaná prováděcí struktura 
společného programu Eurostars by měla 
zajistit finanční podporu třetím stranám 
účastnícím se společného programu 
Eurostars vybraným na základě výzvy 
k předkládání návrhů, aby došlo k účinnému 
provádění společného programu Eurostars.

(20) Specializovaná prováděcí struktura 
společného programu Eurostars by měla 
zajistit finanční podporu třetím stranám 
účastnícím se společného programu 
Eurostars vybraným na základě výzvy 
k předkládání návrhů, a to v pořadí podle 
předložení způsobilých projektů, aby došlo 
k účinnému provádění společného programu 
Eurostars. 

Or. ro

Odůvodnění

Program Eurostars by měl fungovat transparentně a neměl by být zatížen byrokracií, čehož by 
se mělo dosáhnout využitím jednorázových úhrad nebo paušálních sazeb.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 27a (nový)

(27a) Monitorování způsobu, jakým se 
společný program Eurostars provádí, musí 
být efektivní z hlediska nákladů a nesmí 
malé a střední podniky účastnící se 
programu zbytečně zatěžovat. Uložené 
požadavky musí být jasné a relevantní a 
navržené tak, aby jednotlivé podniky mohly 
na základě svých činností bez problémů 
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zodpovědět položené otázky. 

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Dragoş Florin David

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 27a (nový)

(27a) Komise by měla vytvořit databázi 
obsahující výsledky projektů a i nadále 
zajišťovat, že tyto informace budou 
dostupné po dobu minimálně dvou let.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité vytvořit evropskou databázi výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 17
Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Pokud hodnocení uvedené v odstavci 2 
prokáže, že kritéria podpory jsou natolik 
přísná, že podporu získává nedostatečný 
počet návrhů, Komise a specializovaná 
prováděcí struktura všeobecnou dohodu 
uvedenou v článku 4 upraví a tato kritéria 
pozmění. Zjednodušení právní úpravy 
přijaté s ohledem na administrativní zátěž 
podniků se musí uplatňovat rovněž ve 
vztazích Komise se zúčastněnými stranami, 
jež se týkají těchto otázek.

Or. sv
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 18
Příloha I oddíl II Činnosti, bod 2

(2) ve své hlavní části prováděny MSP
provádějícími VV, které by měly přispět 
nejméně na 50 % nákladů souvisejících 
s VV v rámci projektu. Pokud je to pro 
projekt nezbytné, mohou být v omezené 
míře angažováni subdodavatelé. 

(2) ve své hlavní části prováděny malými a 
středními podniky provádějícími VV. U 
všech projektů by měly malé a střední 
podniky provádějící VV provádět společně
nejméně 50 % všech výzkumných a 
vývojových činností v rámci projektu. Pokud 
je to pro projekt nezbytné, mohou být 
v omezené míře angažováni subdodavatelé.

Or. en

Justification

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Pozměňovací návrh, který předkládají Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Pozměňovací návrh 19
Příloha I oddíl II Činnosti, bod 2

(2) ve své hlavní části prováděny MSP
provádějícími VV, které by měly přispět 
nejméně na 50 % nákladů souvisejících 
s VV v rámci projektu. Pokud je to pro 
projekt nezbytné, mohou být v omezené 
míře angažováni subdodavatelé. 

(2) ve své hlavní části prováděny malými a 
středními podniky provádějícími VV. Pokud 
je to pro projekt nezbytné, mohou být 
v omezené míře angažováni subdodavatelé.

Or. en



AM\705780CS.doc 5/5 PE400.592v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Podmínka přispět na 50 % nákladů vylučuje příliš mnoho malých a středních podniků 
zabývajících se VV. Tím, že se v bodech odůvodnění uvede cíl 50 %, bude skupina na vysoké 
úrovni nucena upřednostňovat malé a střední podniky s příspěvkem ve výši nejméně 50 %, ale 
současně bude moci činit výjimky pro větší počet tržně orientovaných malých a středních 
podniků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 20
Příloha I oddíl IV Provádění programu, bod 1a (nový)

Specializovaná prováděcí infrastruktura 
podnikne vhodná opatření, aby se dostalo 
uznání příspěvku Společenství ke 
společnému programu Eurostars, a to 
pokud se týká programu obecně i 
jednotlivých projektů, včetně použití loga 
Společenství na všech zveřejněných 
materiálech souvisejících se společným 
programem Eurostars.

Or. en

Odůvodnění

 Měl by se zviditelnit příspěvek Společenství.
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