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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) většina odevzdaných hlasů 
pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, týkajícího se specifického programu Kapacity, kterým se 
provádí sedmý rámcový program (2007–2013) Evropského společenství pro výzkum, 
technický rozvoj a demonstrace
KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS)) 

(Postup konzultace)

Evropský Parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0443)1,

– s ohledem na článek 166 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0384/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanovisko 
Rozpočtového výboru (A6-0000/2006).

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Příloha I téma 1 „Výzkumné infrastruktury“ podnadpis „Aktivity“ bod 1.2 odst. 1a (nový)

Evropské strategické fórum pro výzkumné 
iniciativy stejně jako technologické 
platformy, společné technologické 
iniciativy a Evropská výzkumná rada 
budou požádáni, aby urychleně vyjádřily 

  
1 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
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své požadavky na výzkumné 
infrastruktury.

Odůvodnění

Všechny zainteresované osoby by měly vyjádřit svůj názor na budování nových výzkumných 
infrastruktur a modernizaci těch současných.

Pozměňovací návrh 2
Příloha I téma 1 „Výzkumné infrastruktury“ podnadpis „Činnosti bod 1.2.2 odrážka 2 odst. 1

V druhé fázi, která především za pomoci 
komplementarity mezi vnitrostátními 
nástroji a nástroji Společenství (jako např. 
strukturální fondy nebo Evropská 
investiční banka) naváže na technické, 
právní, správní a finanční dohody, jež se 
podařilo uzavřít, se počítá s prováděním 
plánů na vytváření infrastruktur. Finanční 
podporu v souladu s rámcovým programem 
pro fázi vytváření infrastruktur lze 
poskytovat takovým prioritním projektům, 
u nichž je taková podpora nezbytně nutná. 
V těchto případech se rozhodnutí budou 
přijímat pomocí mechanizmu závislého na 
povaze a úrovni požadovaného financování 
(např. přímý grant, půjčky Evropské 
investiční banky, k nimž lze usnadnit 
přístup prostřednictvím finančního nástroje 
na sdílení rizik (příloha III), či postup 
podle článku 171).

V druhé fázi, která především za pomoci 
komplementarity mezi vnitrostátními 
nástroji a nástroji Společenství (jako např. 
strukturální fondy nebo Evropská 
investiční banka) naváže na technické, 
právní, správní a finanční dohody, jež se 
podařilo uzavřít, se počítá s prováděním 
plánů na vytváření infrastruktur s účastí 
příslušných soukromých finančních 
institucí. Finanční podporu v souladu 
s rámcovým programem pro fázi vytváření 
infrastruktur lze poskytovat takovým 
prioritním projektům, u nichž je taková 
podpora nezbytně nutná. V těchto 
případech se rozhodnutí budou přijímat 
pomocí mechanizmu závislého na povaze  
a úrovni požadovaného financování (např. 
přímý grant, půjčky Evropské investiční 
banky, k nimž lze usnadnit přístup 
prostřednictvím finančního nástroje na 
sdílení rizik (příloha III), či postup podle 
článku 171).

Odůvodnění

Zavádění výzkumných infrastruktur musí počítat s nejširší možnou podporou.

Pozměňovací návrh 3
Příloha I téma 4 „Výzkumný potenciál“ podnadpis „Činnosti“ odst. 1 odrážka 1

Výměna know-how a zkušeností 
prostřednictvím nadnárodního 

Výměna know-how a zkušeností 
prostřednictvím nadnárodního 
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obousměrného vysílání výzkumných 
pracovníků mezi vybranými středisky ve 
způsobilých regionech a jednou 
partnerskou organizací či více 
partnerskými organizacemi v jiném státě 
EU, s inherentním požadavkem povinného 
návratu pro vyslané pracovníky pocházející 
z vybraných středisek ve způsobilých 
regionech;

obousměrného vysílání výzkumných 
pracovníků a manažerů mezi vybranými 
středisky ve způsobilých regionech a 
jednou partnerskou organizací či více 
partnerskými organizacemi v členských 
státech, přidružených zemích, sousedních 
zemích a třetích zemích, s inherentním 
požadavkem povinného návratu pro 
vyslané pracovníky pocházející 
z vybraných středisek ve způsobilých 
regionech;

Odůvodnění

Je důležité zahrnout manažery výzkumných a inovačních činností do výměnného mechanismu 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 4
Příloha I téma 5 „Věda ve společnosti“ podnadpis „Cíl“ odst. 1a (nový)

Environmentální politika především bude  
styčným bodem mezi vědeckými znalostmi 
a společenským rozvojem. Navíc existuje 
potřeba více kvantitativních prvků 
v debatě, ke potírání iracionálních 
argumentů.

Odůvodnění

Vědecké znalosti a společenský rozvoj se musí prohlubovat souběžně.

Pozměňovací návrh 5
Příloha I téma 5 „Věda ve společnosti“ podnadpis „Přístup“, podnadpis „První oblast 

činnosti: Dosáhnout dynamičtější vazby mezi vědou a společností“ odrážka 3 pododrážka 4a 
(nová)

- Hodnocení rizika a řídící postupy jako 
nástroje rozhodovacího procesu, které 
mají zabránit iracionálním reakcím 
společnosti.
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Odůvodnění

Hodnocení rizika je metoda, která umožňuje srovnání odlišných názorů kvantitativním 
způsobem. Veškeré úsilí by mělo být věnováno informování občanů, a tím omezení vlivu 
iracionálních argumentů na rozhodování.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výzkum a vývoj má klíčový význam pro evropskou konkurenceschopnost. Zejména funkce 
průmyslového výzkumu by měla být upevněna a posílena, pokud nechceme přijít o výrobní 
schopnost Evropské unie. Na druhé straně není možné udržet schopnost tvořit návrhy (design) 
v Evropě bez výrobní schopnosti alespoň na špičce rozsahu každého sektoru.

Sedmý rámcový program je dobrou příležitostí pro znovuzískání konkurenceschopnosti celé 
Unie implementací Lisabonské strategie v plném rozsahu.

Je na místě zdůraznit, že sedmý rámcový program je v podstatě vyjádření potřeby vypořádat 
se s výzkumem a vývojem na úrovni Unie, a měl by být prosazován jako první známka 
politiky ekonomického a sociálního rozvoje Unie. Konkurence se stává jedním z činitelů, 
které mají kontinentální nebo srovnatelný rozměr, a které naprosto překročily hranice jednoho 
členského státu. Excelence by tedy měla být hledána na evropské úrovni.

Činnosti konané v této části rámcového programu jsou zaměřeny na podporu soudržného 
rozvoje politiky výzkumu a zvláště na úkoly, které by měly být naplňovány na regionální 
úrovni ve smyslu principu subsidiarity.

Výzkum a inovační kapacity by měly být umožněny prostřednictvím:

- optimalizace používání a rozvoje výzkumných infrastruktur;

- posilování inovačních kapacit malých a středních podniků a jejich schopnosti mít 
prospěch z výzkumu;

- podporování rozvoje regionálních výzkumných klastrů;

- zpřístupnění výzkumného potenciálu v oblastech blízkých i vzdálených EU;

- přiblížení vědy a společnosti za účelem harmonického prolnutí vědy a technologie do 
evropské společnosti;

- horizontální činnosti a opatření pro mezinárodní spolupráci.

Klíčovou činností by měla být podpora stávajících i nových výzkumných infrastruktur, stejně 
jako rozvoj lidského potenciálu.

Výzkumné infrastruktury mají zásadní význam pro budování kapacit v Evropě, jelikož 
poskytují školení, výzkum a nové podnikatelské příležitosti; zároveň pomáhají zviditelnit 
evropský výzkum, který je na vysoké úrovni.

Ke zlepšení využití stávajících infrastruktur v Evropě je důležitá větší míra spolupráce a mělo 
by být posíleno společné provádění aktivit a propojování stávajících výzkumných 
infrastruktur v rámci vědecké komunity.

S ohledem na budování budoucí generace velkých infrastruktur je třeba definovat evropskou 
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strategii, která by měla začít rozpoznáním a pojmenováním požadavků vědecké komunity.

Svůj názor na budování nových a aktualizaci stávajících vědeckých infrastruktur by měly 
vyjádřit všechny zainteresované subjekty. Evropské strategické fórum pro výzkumné 
iniciativy by mělo mít v té souvislosti klíčovou úlohu, ale také technologické platformy, 
společné technologické iniciativy a Evropská výzkumná rada by se měly snažit vyjádřit své 
požadavky na výzkumné infrastruktury.

Pokud jde o budování nových infrastruktur, bude zajišťována účinná koordinace finančních 
nástrojů Společenství, rámcového programu, a zejména strukturálních fondů, se zapojením 
příslušných soukromých finančních institucí. Implementace výzkumných infrastruktur musí 
počítat s nejvyšší možnou podporou.

Mělo by být prosazováno lepší spojení světa výzkumu a průmyslu. Členské státy by měly 
přijmout finanční a/nebo jiná opatření orientovaná na podporu průmyslových inovací, hlavně 
s ohledem na malé a střední podniky. Na druhé straně je důležitým prvkem pro rozvoj 
Evropského výzkumného prostoru (EVP) ochrana duševního vlastnictví.

Je naprosto nezbytné zajisit práva duševního vlastnictví průhlednými a co nejjednoduššími 
postupy, ze kterých by nejvíce těžily malé a střední podniky.

Všeobecná účast všech evropských podniků, ať jsou malé, střední nebo velké, na inovačním 
úsilí je naprosto nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnost našich výrobních 
odvětví. Technologické platformy a společné technologické iniciativy jsou tím správným 
nástrojem, který má ukázat všem podnikům výhody vědeckého a technologického výzkumu 
pro inovaci.

Technologické platformy by měly být hlavním nástrojem pro růst evropské 
konkurenceschopnosti jako základu sebeorganizace každého obchodu. Základními 
zainteresovanými subjekty by měly být podniky, dále by se měly účastnit místní orgány, 
výzkumná střediska a univerzity, členské státy, banky, hospodářské komory.

Tam, kde to bude vhodné, by měly mít technologické platformy k dispozici právnické osoby 
k organizování jejich práce a řízení zdrojů v celém rozsahu těchto zdrojů.

Technologické platformy by měly působit na regionální úrovni ve formě regionálních 
výzkumných klastrů, aby byl plně využit potenciál konkurenceschopnosti jednotlivých 
sektorů v rámci jednotlivých oblastí, jako jsou „oblasti znalostí“.

V této souvislosti je zásadní skutečností podpora vytváření vědeckých klastrů už na regionální 
úrovni s účastí malých a středních podniků v rámci technologických platforem. Regionální 
klastry by se měly zařadit do širšího evropského rozměru, aby plně využily výhody 
přinášené výzkumem a inovací.

Vzhledem k tomu bude podpora jednotlivých malých a středních podniků i jejich sdružení 
velmi užitečným nástrojem.

Výzkumná politika a činnosti, na regionální úrovni, vyžadují silnou vazbu ze strany podniků, 
stejně jako místních orgánů, výzkumných středisek, univerzit, bank a hospodářských komor, 
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aby došlo ke vzniku spin-off subjektů, vzniklých z výzkumných projektů.

Synergie všech těchto činitelů je důležitá k vytvoření příslušného prostředí, umožňujícího 
evropským regionům posílení jejich kapacity pro investování do výzkumu a vývoje. 
Technologické platformy by mohly být tím správným nástrojem pro tento druh všeobecné 
účasti. Zejména krajské samosprávy by mohly výrazně působit v podpoře těchto faktorů, 
zvláště silně spojených s oblastmi, jako jsou regionální klastry (stávající nebo nové). 
K tomuto cíli by měly synergicky působit strukturální fondy a zdroje sedmého rámcového 
programu, vlastní regionální zdroje a jiné finanční možnosti, aby byla povzbuzována funkce 
výzkumu a vývoje k tomu, aby se stala hlavním rysem klastrů tak, jak to ukazují úspěšné 
případy klastrů v několika evropských regionech.

Značná odpovědnost při implementaci cílů programu by měla být připisována nejenom 
kapacitám výzkumných subjektů v blízkých i vzdálených oblastech, ale také schopnosti 
zahrnout do výzkumu a vývoje všechny finanční mechanismy, které v dané oblasti 
potenciálně jsou.

Je důležité lépe využít strukturální fondy pro podporu výzkumu a vývoje na regionální úrovni. 
Jasně by měly být definovány kompetence pro použití strukturálních a kohezních fondů pro 
investice do výzkumné infrastruktury a pro přemostění mezery mezi výzkumem a inovacemi. 
V této souvislosti by mohlo být vhodné financovat pilotní a demonstrační projekty na pomoc 
počátkům financování s vědomím, že investice do výzkumu a vývoje by měly být 
přinejmenším srovnatelné s investicemi do „tvrdé“ infrastruktury pro dlouhodobý rozvoj 
oblastí.

Zvláštní důraz by měl být přikládán místnímu rozvoji organizací, pokud jde o systém 
produkce, hromadění a zacházení s biomasou pro přímou výrobu vodíku. Tato technologie se 
zdá být velmi nadějná pro produkci vodíku i v krátké době na konkurenční úrovni, pokud jde 
o cenu a množství.

Vztah mezi vědou/technologií a společností/kulturou by měl být výrazně zohledňován. 
Zejména enviromentální politika by měla být styčným bodem.

Klimatické změny jsou zdaleka nejvíce metaforou udržitelného rozvoje jako výrazu solidarity 
s budoucími generacemi, což je stále více považováno za hlavní princip Evropské unie.

Významnou roli pro blahobyt občanů představuje hodnocení rizik a jejich posouzení, což se 
stalo nedílnou součástí občanské kultury, se záměrem zavést kvantitativní způsoby pro 
rozhodování a omezení vlivu emocionálního uvažování.

Aby se stalo konkurenční a hrálo vedoucí úlohu na světové úrovni, Evropské společenství 
potřebuje silnou a soudržnou mezinárodní vědu a politiku technologie.

Strategické partnerství s Nástrojem pro evropské sousedství a partnerství, a partnerství se 
třetími zeměmi ve vybraných oblastech vědy zaměstnáváním jejich nejlepších vědců pro práci 
v Evropě a s Evropou, by mělo být prosazováno v duchu otevřené spolupráce.

S ohledem na to by měly být chápany jako prioritní tematické okruhy definované 
dokumentem sedmého rámcového programu (Kapitola I. Spolupráce), ale ne vyčleněně 
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z ostatních otázek, které by mohly zasáhnout do oblasti mezinárodní spolupráce (se 
sousedními a třetími zeměmi).

Vědecký výzkum v rámci mezinárodní vědecké spolupráce má vysoký potenciál při hledání 
excelence s nespornými strukturálními efekty silné soudržnosti.

Finanční nástroj na sdílení rizik Evropské investiční banky pro evropské investiční fondy 
s účastí národního a regionálního bankovního systému bude nesmírně důležitý. Multiplikační 
efekt „kaskády“ sdíleného rizika zajistí dostupnost společného kapitálu pro inovace a zahrne 
místní bankovní systém do možnosti vyhodnocení finančního rizika zvláště pro inovace.

S cílem zvýšení evropské konkurenceschopnosti by mělo být podporováno strategické 
partnerství mezi EUREKOU a sedmým rámcovým programem v synergii se 
společnými technologickými iniciativami, což rovněž umožní růst malých a středních 
podniků.


