
AD\911774CS.doc PE491.287v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Rozpočtový výbor

2011/0384(COD)

18. 9. 2012

STANOVISKO
Rozpočtového výboru

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Navrhovatel: Ivars Godmanis



PE491.287v02-00 2/11 AD\911774CS.doc

CS

PA_Legam



AD\911774CS.doc 3/11 PE491.287v02-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze jej přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu”1; znovu 
opakuje, že je třeba, aby v příštím 
víceletém finančním rámci byl dostatek 
dodatečných zdrojů, které Unii umožní 
plnit své stávající politické priority a nové 
úkoly stanovené v Lisabonské smlouvě, 
jakož i reagovat na nepředvídané události; 
zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně 
financování v příštím VFR o nejméně 5 % 
oproti úrovni v roce 2013 je možné ke 
splnění dohodnutých cílů a závazků Unie 
a k její zásadě solidarity přispět jen 
v omezené míře; vyzývá Radu, aby 
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v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. připomíná dále svůj postoj, že v příštím 
VFR by v souladu se zásadami evropské 
přidané hodnoty a špičkové kvality měly 
být rozpočtové zdroje více soustředěny do 
oblastí, jako jsou výzkum a inovace, jež 
stimulují hospodářský růst 
a konkurenceschopnost;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
přisuzuje významnou roli Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu 
(dále jen „EIT“), který se podílí na velkém 
množství stěžejních iniciativ.

(1) Strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
přisuzuje významnou roli Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu 
(dále jen „EIT“), jehož cílem je podílet se
na velkém množství stěžejních iniciativ, 
zejména iniciativ Unie inovací a Mládež 
v pohybu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) EIT přiláká rovněž důležité 
prostředky ze soukromého sektoru pro 
financování svých činností, čímž posílí 
inovační schopnost EU.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je třeba dosáhnout maximálního 
efektu financování EIT ze strany Unie 
uvolněním, spojením a zvýšením 
veřejných a soukromých finančních 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů.

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů. EIT by měl 
vytvořit větší součinnost se strukturálními 
fondy a v co nejvyšší míře je doplňovat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Znalostní a inovační společenství by 
měla usilovat o zajištění součinnosti 
s příslušnými iniciativami Evropské unie.

(12) Znalostní a inovační společenství by 
měla usilovat o zajištění součinnosti 
s příslušnými iniciativami Evropské unie. 
Tato součinnost by neměla ohrožovat 
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špičkovou kvalitu výzkumu, inovací a 
vzdělávání, o níž by EIT měl usilovat.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vynakládání finančních prostředků 
EU a členských států na výzkum, inovace 
a vzdělávání by mělo být lépe 
koordinováno s cílem zajistit doplňkovost, 
vyšší účinnost a viditelnost a dosáhnout 
lepší součinnosti mezi rozpočty.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Špičková kvalita by měla být hlavní 
hybnou silou EIT jako celku, přičemž je 
nutné prosazovat rozšíření účasti s cílem 
pobídnout ke špičkové kvalitě v celé 
Evropě, včetně koncepce „schodů ke 
špičkové kvalitě“ pro podporu účasti 
silných jednotek špičkové kvality 
v počáteční fázi.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Kritéria a postupy pro financování, 
sledování a hodnocení činností znalostních 
a inovačních společenství by měl EIT 
přijmout před zahájením procesu výběru 

(14) Kritéria a postupy pro financování, 
sledování a hodnocení činností znalostních 
a inovačních společenství by měl EIT 
přijmout před zahájením procesu výběru 
znalostních a inovačních společenství, 
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znalostních a inovačních společenství. přičemž je velmi důležité zavést 
zjednodušující opatření.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je důležité zajistit řádné finanční 
řízení EIT a realizaci znalostních a 
inovačních společenství co nejúčinnějším 
a uživatelsky vstřícným způsobem.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla posílit svoji úlohu při 
sledování, jak EIT provádí specifické 
aspekty svých činností.

(18) Komise by měla posílit svoji úlohu při 
sledování, jak EIT provádí specifické 
aspekty svých činností. Komise by měla 
každoročně sledovat provádění programu 
pomocí klíčových ukazatelů pro posouzení 
výsledků a dopadů. Tyto ukazatele, včetně 
příslušných základních hodnot, by měly 
vytvořit minimální základ pro posouzení 
toho, v jakém rozsahu bylo dosaženo cílů 
EIT.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) V rámci činnosti EIT by měla být 
zajištěna co nejvyšší transparentnost, 
odpovědnost a demokratická kontrola 
příspěvků z rozpočtu Unie, zejména pokud 
jde jak o jejich očekávané, tak i skutečné 
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přispění k dosažení cílů Unie.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „fórem zúčastněných stran“ setkání 
otevřené zástupcům vnitrostátních 
a regionálních orgánů, organizovaným 
zájmovým subjektům i jednotlivcům 
z oblasti podnikání, vysokoškolského 
vzdělávání a výzkumu, klastrovým 
organizacím, stejně jako jiným 
zúčastněným stranám z celého znalostního 
trojúhelníku.“

10. „fórem zúčastněných stran“ setkání 
otevřené zástupcům vnitrostátních 
a regionálních orgánů, organizovaným 
zájmovým subjektům i jednotlivcům 
z oblasti podnikání, vysokoškolského 
vzdělávání a výzkumu, klastrovým 
organizacím, organizacím občanské 
společnosti, stejně jako jiným zúčastněným 
stranám z celého znalostního trojúhelníku.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. Měl by tak činit podporou 
a začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací nejvyšší 
kvality. Obecné cíle, specifické cíle 
a ukazatele výsledků EIT pro období 
2014–2020 jsou popsány v programu 
Horizont 2020.“

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje a začleňuje vysokoškolské 
vzdělávání, výzkum a inovace špičkové 
úrovně. Obecné cíle, specifické cíle 
a ukazatele výsledků EIT pro období 
2014–2020 jsou popsány v programu 
Horizont 2020.“
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 294/2008 
Článek 7a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí 
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná 
externí hodnocení výstupů, výsledků 
a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství.“

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí 
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná 
externí hodnocení výstupů, výsledků 
a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství.“ Tyto ukazatele, včetně 
příslušných základních hodnot, tvoří 
minimální základ pro posouzení toho, v 
jakém rozsahu bylo dosaženo cílů EIT. 
Pro zlepšení výsledků EIT by se měl 
zajistit měřitelný vliv činností 
vykonávaných znalostními a inovačními 
společenstvími na tvorbu udržitelných 
inovativních začínajících 
a osamostatněných podniků, a to zejména 
prostřednictvím podpory vytváření sítí 
a podnikatelských činností absolventů 
odborné přípravy a držitelů diplomů 
institutu EIT.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí z programu Horizont 2020 
na provádění tohoto nařízení na období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se
stanoví na 3 182 230 000 EUR. Roční 
rozpočtové položky schvaluje rozpočtový 
orgán v mezích finančního rámce. 
Finanční příspěvek EIT do znalostních 
a inovačních společenství se poskytuje 
v rámci tohoto finančního krytí.“

Ve smyslu bodu [17] interinstitucionální 
dohody ze dne xxx/201z… mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a o řádném finančním řízení, se
maximální finanční krytí z programu 
Horizont 2020 na provádění tohoto 
nařízení na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 stanoví na 3 182 230 000 
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EUR. Tato částka představuje pro 
rozpočtový orgán během ročního 
rozpočtového procesu hlavní referenční 
hodnotu. Roční rozpočtové položky 
schvaluje rozpočtový orgán, aniž by byla 
dotčena ustanovení nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020, nebo interinstitucionální 
dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení. Finanční 
příspěvek EIT do znalostních a inovačních 
společenství se poskytuje v rámci tohoto 
finančního krytí.“
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