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Pozměňovací návrh 4
Neena Gill

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(2) Ustanovení čl. 11 písm. b) této dohody 
stanoví, že: „Tato dohoda se uzavírá na 
počáteční období pěti let a může být 
obnovena se souhlasem stran po posouzení 
provedeném během posledního roku 
každého následujícího pětiletého období.“

(2) Ustanovení čl. 11 písm. b) této dohody 
stanoví, že: „Tato dohoda se uzavírá na 
počáteční období pěti let a může být 
obnovena se souhlasem stran po 
posouzení provedeném během posledního 
roku každého následujícího pětiletého 
období.“ Posouzení v polovině období by 
navíc mělo být provedeno v polovině 
tohoto období.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že sedmý rámový program zvyšuje možnosti mezinárodní spolupráce se 
třetími zeměmi ve všech oblastech, měl by tento pozměňovací návrh podpořit výzkumné 
činnosti s větší mírou spolupráce. Proto je vyžadováno dodatečné posouzení pokroku činností 
v rámci dohody. Pokud se posouzení, které je třeba ke stanovení hmatatelných rozdílů oproti 
dohodě, uskuteční v polovině období, mohly by být pro zbytek programu, pokud se plně 
nevyužívá jeho potenciál, provedeny úpravy.

Pozměňovací návrh 5
Neena Gill

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(3a) Za účinnou koordinaci a usnadnění 
spolupráce odpovídá podle dohody řídící 
výbor pro vědecko-technickou spolupráci 
ES-Indie, přičemž je třeba, aby se výbor 
každoročně sešel k přezkoumání 
pracovního plánu a aby jednací řád byl 
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založen na zásadách transparentnosti 
a odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů dohody naznačuje, že se řídící výbor dostatečně nesetkával, a pravidelná 
setkání by tak mohla zlepšit koordinaci.

Pozměňovací návrh 6
Neena Gill

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(3b) V rámci plnění dohody by mělo být 
vyvinuto společné úsilí ke zvýšení 
vzájemné účasti Společenství a Indie na 
jejich výzkumných programech a ke 
zvýšení počtu výměn výzkumných 
pracovníků mezi Společenstvím a Indií.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů vědecké spolupráce mezi EU a Indií ukazuje, že podíl EU na indických 
výzkumných programech je mimořádně nízký. Obě strany proto potřebují společně podniknout 
opatření ke snížení této nerovnováhy. Společné výzvy k předložení návrhů by mohly být 
jednou z možností, jak tuto situaci řešit. Druhým zjištěným problémem je nízký počet výměn 
vědeckých pracovníků. Existuje velký potenciál ke zvýšení tohoto počtu prostřednictvím 
vytváření takových programů jako jsou akce Marie Curie.
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Pozměňovací návrh 7
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(3b) Srovnatelnost informací a zlepšení 
evidence údajů vyplývajících ze 
společného výzkumu provedeného v rámci 
této dohody by měly být cílem prvořadého 
významu.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodujícím předpokladem k posouzení výsledků spolupráce je dostupnost a srovnatelnost 
údajů.

Pozměňovací návrh 8
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 e (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(3e) Nová priorita, která je přiznána 
energetické politice a politice klimatu, 
stejně jako nezbytnému vývoji inovačních 
technologií v energetice, by měla být 
zohledněna také při provádění dohody.
Společné úsilí a iniciativy například při 
vývoji úsporných technologií zachycování 
a uchovávání uhlíku je v nejvyšším zájmu 
obou partnerů.

Or. de

Odůvodnění

Rostoucí význam vývoje nových technologií v energetice by se měl projevit také ve společném 
plánu výzkumu.

Adlib Express Watermark



PE405.976v01-00 6/7 AM\722452CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 9
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 f (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(3f) Při provádění dohody musí být větší 
důraz kladen na zásadu vzájemnosti.

Or. de

Odůvodnění

Při posouzení dopadů je poukazováno na to, že prostřednictvím dvoustranných dohod je 
vytvořen přístup k indické podpoře výzkumu a že vzájemnost je znesnadňována 
prostřednictvím různých propagačních struktur.

Pozměňovací návrh 10
Neena Gill

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(5) Dohoda, kterou se obnovuje Dohoda 
o vědeckotechnické spolupráci mezi 
Evropským společenstvím a vládou 
Indické republiky, se jménem Společenství 
schvaluje.

(5) Dohoda, kterou se obnovuje Dohoda 
o vědeckotechnické spolupráci mezi 
Evropským společenstvím a vládou 
Indické republiky, se jménem Společenství 
schvaluje, protože je klíčovým prvkem 
k uskutečnění cílů strategického 
partnerství EU-Indie podepsaného v roce 
2004 a k cestě za uskutečňováním širších 
politických cílů.

Or. en

Odůvodnění

Dohoda o spolupráci v oblasti vědy a  techniky má skutečný potenciál pomoci v uskutečnění 
cílů strategického partnerství EU-Indie a usilovat o širší politické cíle jako je například boj 
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proti klimatickým změnám, bezpečná a účinná silniční doprava a zdraví. Je důležité, aby se do 
politického procesu a dialogu promítla zpětná vazba z výsledků a naléhavých potřeb. Toto je 
zde nutné zdůraznit, protože původní dohoda byla podepsána v roce 2001, ještě před 
strategickým partnerstvím z roku 2004. 
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