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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vzhledem k tomu, že cílem inovací by 
mělo být vyřešení společenských problémů, 
zdůrazňuje význam projektu pilotního 
partnerství zaměřeného na aktivní a 
zdravé stárnutí, a vzhledem k tomu, že 
podobná inovační partnerství je třeba 
rozvíjet i v zájmu předcházení jiným
závažným zdravotním a sociálním
problémům a v zájmu jejich nápravy,
navrhuje, aby byla využita schopnost 
některých členských států postupovat 
při iniciování partnerství rychleji než jiné 
členské státy;

1. domnívá se, že inovace by měly sloužit 
k vyřešení společenských problémů, jako 
je změna klimatu, efektivní využívání 
zdrojů a energie, zdraví a demografické 
změny; zdůrazňuje význam součinnosti 
mezi inovativními politikami 
zaměstnanosti a rozvojem dovedností pro 
inovace v udržitelném hospodářství 
v zájmu předcházení závažným 
společenským problémům a v zájmu jejich 
nápravy a navrhuje, aby byla využita 
schopnost některých členských států 
podněcovat vznik inovativních partnerství, 
jako je např. finský projekt pilotního 
partnerství zaměřeného na aktivní a 
zdravé stárnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vzhledem k tomu, že cílem inovací by 
mělo být vyřešení společenských problémů, 
zdůrazňuje význam projektu pilotního 
partnerství zaměřeného na aktivní a zdravé 
stárnutí, a vzhledem k tomu, že podobná 
inovační partnerství je třeba rozvíjet i v 
zájmu předcházení jiným závažným 
zdravotním a sociálním problémům a v 
zájmu jejich nápravy, navrhuje, aby byla 
využita schopnost některých členských 

1. domnívá se, že je nezbytné zvýšit 
porozumění problémům, s nimiž se 
společnost potýká, a že inovace by měly 
sloužit k vyřešení společenských problémů, 
zdůrazňuje význam projektu pilotního 
partnerství zaměřeného na aktivní a zdravé 
stárnutí, domnívá se, že podobná inovační 
partnerství je třeba rozvíjet i v zájmu 
předcházení jiným závažným zdravotním a 
sociálním problémům, jako jsou různé 
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států postupovat při iniciování partnerství 
rychleji než jiné členské státy;

škodlivé závislosti, chudoba a sociální 
vyloučení, a v zájmu jejich nápravy, a 
navrhuje, aby byla využita schopnost 
některých členských států postupovat 
při iniciování partnerství rychleji než jiné 
členské státy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 3
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vzhledem k tomu, že cílem inovací by
mělo být vyřešení společenských 
problémů, zdůrazňuje význam projektu 
pilotního partnerství zaměřeného na aktivní 
a zdravé stárnutí, a vzhledem k tomu, že 
podobná inovační partnerství je třeba 
rozvíjet i v zájmu předcházení jiným 
závažným zdravotním a sociálním 
problémům a v zájmu jejich nápravy, 
navrhuje, aby byla využita schopnost 
některých členských států postupovat 
při iniciování partnerství rychleji než jiné 
členské státy;

1. domnívá se, že vzhledem ke značným 
problémům, jimž naše společnost čelí, je 
třeba změnit zaměření politik zabývajících 
se podporou inovací; zdůrazňuje význam 
projektu pilotního partnerství zaměřeného 
na aktivní a zdravé stárnutí, domnívá se, že 
podobná inovační partnerství je třeba 
rozvíjet i v zájmu předcházení jiným 
závažným zdravotním a sociálním 
problémům a v zájmu jejich nápravy, a
navrhuje, aby byla využita schopnost 
některých členských států postupovat 
při iniciování partnerství rychleji než jiné 
členské státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vzhledem k tomu, že cílem inovací by 
mělo být vyřešení společenských problémů, 
zdůrazňuje význam projektu pilotního 
partnerství zaměřeného na aktivní a zdravé 

1. domnívá se, že inovace by měly sloužit 
k vyřešení společenských problémů, a
zdůrazňuje význam projektu pilotního 
partnerství zaměřeného na aktivní a zdravé 
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stárnutí, a vzhledem k tomu, že podobná 
inovační partnerství je třeba rozvíjet i v 
zájmu předcházení jiným závažným 
zdravotním a sociálním problémům a v 
zájmu jejich nápravy, navrhuje, aby byla 
využita schopnost některých členských 
států postupovat při iniciování partnerství 
rychleji než jiné členské státy;

stárnutí a na nové dovednosti a pracovní 
místa; domnívá se, že podobná inovační 
partnerství je třeba rozvíjet i v zájmu 
předcházení jiným závažným zdravotním a 
sociálním problémům a v zájmu jejich 
nápravy, a navrhuje, aby byla využita 
schopnost některých členských států 
postupovat při iniciování partnerství 
rychleji než jiné členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že inovace mohou hrát 
významnou úlohu při zlepšování sociální 
soudržnosti zvyšováním kvality 
poskytovaných služeb a že by za tímto 
účelem měly být zavedeny zvláštní 
programy odborné přípravy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. cíl pilotního partnerství zaměřeného 
na aktivní a zdravé stárnutí, tj. prodloužit 
do roku 2020 zdravý život o dva roky, 
považuje za exemplární a domnívá se, že 
u všech inovačních partnerství je třeba 
stanovit jasné cíle, bez nichž by inovační 
opatření postrádalo vizi a motivaci, takže 



PE458.657v02-00 6/23 AM\857704CS.doc

CS

by bylo obtížnější stanovit měřitelné 
prozatímní a částečné cíle;

Or. fi

Pozměňovací návrh 7
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam lékařského 
výzkumu, který v kombinaci 
s inovativními aplikacemi posílí růst 
a blahobyt stárnoucí společnosti;
podporuje úzkou spolupráci mezi 
výzkumnými odděleními univerzit 
a odvětvím medicíny v zájmu vytváření 
produktů a služeb, které budou občané 
EU v nadcházejících desetiletích naléhavě 
potřebovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na skutečnost, že inovace 
jsou pro hospodářský rozvoj zásadní a že 
Evropská unie potřebuje získat přibližně 
jeden milion dalších výzkumných 
pracovníků, aby dosáhla svého cíle vydat 
na výzkum a vývoj 3 % HDP, jak je 
stanoveno ve strategii Evropa 2020;
domnívá se, že tohoto cíle lze dosáhnout 
snáze, pokud se podstatně zvýší počet žen 
pracujících ve výzkumu, které tvoří pouze 
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39 % výzkumných pracovníků 
zaměstnaných ve veřejném sektoru a ve 
vyšším školství a 19 % výzkumných 
pracovníků v soukromém sektoru [1];
[1] She Figures 2009 – hlavní poznatky a 
trendy, Evropská komise, 2009.

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam informačních a 
komunikačních technologií ve veškeré 
inovační činnosti, vyzývá k podpoře 
rozsáhlého využívání těchto technologií, 
jakož i výzkumné a vývojové činnosti 
v této oblasti a k současnému 
upřednostňovaní otevřených zdrojových 
kódů, a tím k rozsáhlejší účasti občanů a 
malých a středních podniků na vývoji 
programů a nových služeb;

2. zdůrazňuje význam poskytování nabídek 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání s cílem zajistit, aby i zranitelné 
skupiny mohly plně využívat potenciálu
informačních a komunikačních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam informačních a 
komunikačních technologií ve veškeré 
inovační činnosti, vyzývá k podpoře 
rozsáhlého využívání těchto technologií, 
jakož i výzkumné a vývojové činnosti 
v této oblasti a k současnému 

2. zdůrazňuje význam informačních a 
komunikačních technologií ve veškeré 
inovační činnosti, vyzývá k podpoře 
rozsáhlého využívání těchto technologií, 
jakož i výzkumné a vývojové činnosti 
v této oblasti a k současnému 
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upřednostňovaní otevřených zdrojových 
kódů, a tím k rozsáhlejší účasti občanů a 
malých a středních podniků na vývoji 
programů a nových služeb;

upřednostňovaní otevřených zdrojových 
kódů a vývoji inovační politiky 
orientované na uživatele, a tím 
k rozsáhlejší účasti občanů a malých a 
středních podniků na vývoji programů 
a nových služeb;

Or. fi

Pozměňovací návrh 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam informačních a 
komunikačních technologií ve veškeré 
inovační činnosti, vyzývá k podpoře 
rozsáhlého využívání těchto technologií, 
jakož i výzkumné a vývojové činnosti 
v této oblasti a k současnému 
upřednostňovaní otevřených zdrojových 
kódů, a tím k rozsáhlejší účasti občanů a 
malých a středních podniků na vývoji 
programů a nových služeb;

2. zdůrazňuje význam informačních a 
komunikačních technologií ve veškeré 
inovační činnosti, vyzývá k podpoře 
rozsáhlého využívání těchto technologií, 
jakož i výzkumné a vývojové činnosti 
v této oblasti a k současnému 
upřednostňovaní otevřených zdrojových 
kódů, a tím k rozsáhlejší účasti občanů a 
malých a středních podniků na vývoji 
programů a nových služeb; připomíná, že 
podpora podniků produkujících obsah za 
využití informačních a komunikačních 
technologií přispěje rovněž ke vzniku 
pracovních míst a konkurenceschopnosti 
a k jejich udržení;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že investice do výzkumu a 
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rozvoje se v obdobích hospodářské krize 
obvykle snižují, ačkoliv bylo prokázáno, že 
společnosti a členské státy, které v těchto 
obdobích nejvíce investují, získávají 
největší komparativní tržní výhodu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
zakládání a rozvoj inovativních podniků 
propojením veřejných a soukromých 
finančních zdrojů a doplnit je 
mechanismy rizikového kapitálu a 
technickou pomocí při provádění 
projektů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že většina iniciativ, které 
umožní inovace, pocházejí 
z podnikatelského sektoru, a že je proto 
nezbytná užší spolupráce s univerzitami a 
výzkumnými středisky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 15
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby se všichni občané 
zapojovali do inovační činnosti a aby jim 
to bylo umožněno, podporuje návrh na 
pilotní projekt v oblasti sociálních inovací 
předložený Komisí a její návrh, aby 
se sociální inovace staly hlavní prioritou 
programů prováděných s přispěním 
Evropského sociálního fondu;

3. doporučuje, aby se všichni občané 
zapojovali do inovační činnosti a aby jim 
to bylo umožněno s cílem rozvinout 
podnikatelského ducha, podporuje návrh 
na pilotní projekt v oblasti sociálních 
inovací předložený Komisí a její návrh, 
aby se sociální inovace staly hlavní 
prioritou programů prováděných 
s přispěním Evropského sociálního fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby se všichni občané 
zapojovali do inovační činnosti a aby jim 
to bylo umožněno, podporuje návrh na 
pilotní projekt v oblasti sociálních inovací 
předložený Komisí a její návrh, aby 
se sociální inovace staly hlavní prioritou 
programů prováděných s přispěním 
Evropského sociálního fondu;

3. doporučuje, aby se všichni občané 
zapojovali do inovační činnosti a aby jim 
to bylo umožněno, podporuje návrh na 
pilotní projekt v oblasti sociálních inovací 
předložený Komisí a její návrh, aby 
se sociální inovace staly hlavní prioritou 
programů prováděných s přispěním 
Evropského sociálního fondu; domnívá se, 
že inovační politiku je třeba chápat šířeji, 
nikoliv pouze jako technické inovace, ale 
více než dosud jako inovace v oblasti 
sociální a inovace služeb, které nejen 
pomáhají zlepšit organizaci spolupráce 
mezi lidmi a podílejí se na přímé produkci 
služeb, ale rovněž na průmyslové 
produkci, která pomocí nových služeb 
usiluje o lepší organizaci práce a 
konkurenční výhody;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby se všichni občané 
zapojovali do inovační činnosti a aby jim 
to bylo umožněno, podporuje návrh na 
pilotní projekt v oblasti sociálních inovací 
předložený Komisí a její návrh, aby 
se sociální inovace staly hlavní prioritou 
programů prováděných s přispěním 
Evropského sociálního fondu;

3. doporučuje, aby se všichni občané 
zapojovali do inovační činnosti a aby jim 
to bylo umožněno, podporuje návrh na 
pilotní projekt v oblasti sociálních inovací 
předložený Komisí a její návrh, aby 
se sociální inovace staly hlavní prioritou 
programů prováděných s přispěním 
Evropského sociálního fondu; žádá 
o stanovení druhé priority v rámci ESF 
v souvislosti s nutností investovat do 
dovedností, odborné přípravy a 
rekvalifikací s cílem zvýšit počet 
pracovních míst a zlepšit jejich kvalitu 
v udržitelnějším hospodářství s ohledem 
na efektivní využívání energie a zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby více 
spolupracovala s členskými státy na 
vypracovávání střednědobých a 
dlouhodobých prognóz týkajících se 
kvalifikací požadovaných pracovním 
trhem a na podpoře partnerství mezi 
univerzitami a podnikatelským sektorem 
s cílem usnadnit mladým lidem 
začleňování do trhu práce a napomáhat 
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při vytváření inovativní společnosti 
založené na znalostech, rozvoji 
aplikovaného výzkumu a zlepšení 
perspektiv absolventů na pracovním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že navzdory vyššímu počtu 
žen pracujících v oblasti výzkumu a 
technologií vyplývá z nejnovějších údajů, 
jež poskytla Komise, že pouze 19 % 
vyšších akademických pozic zastávají 
ženy, ačkoliv tvoří více než polovinu 
univerzitních studentů;
[1] She Figures 2009 – hlavní poznatky a 
trendy, Evropská komise, 2009.

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že je obzvláště důležité, 
aby existovaly zvláštní obecné zásady, 
které při vytváření a vývoji inovativních 
produktů a služeb zohlední otázky 
rovnosti pohlaví, což si žádá odpovídající 
odbornou přípravu lidských zdrojů;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že v dobách krize je velmi 
důležité přilákat k novému typu 
ekologických pracovních míst mladé lidi a 
zajistit, aby programy zaměřené na 
dovednosti usnadňovaly přístup mladých 
na pracovní trh, a umožňovaly jim tak 
využívat jejich pracovního potenciálu, a to 
v zájmu boje proti vysoké nezaměstnanosti 
mezi občany mladšími 25 let i zhodnocení 
dovedností mladé generace v používání 
nových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně 
vzdělanosti, zejména celoživotního 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací činnosti, 
tak aby vedla k větší inovativnosti a 
podnikavosti;

4. naléhavě vyzývá k doplnění chybějících 
dovedností v oblasti vědy, techniky, 
strojírenství a matematiky; zdůrazňuje 
význam zvyšování úrovně vzdělanosti, 
zejména celoživotního vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací činnosti, tak aby vedla 
k větší inovativnosti a podnikavosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně 
vzdělanosti, zejména celoživotního
vzdělávání a rozvoje vzdělávací činnosti, 
tak aby vedla k větší inovativnosti a 
podnikavosti;

4. zdůrazňuje význam zvyšování kvality
vzdělávání, přístupu k celoživotnímu a 
odbornému vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací činnosti, tak aby vedla k větší 
inovativnosti a podnikavosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně 
vzdělanosti, zejména celoživotního 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací činnosti, 
tak aby vedla k větší inovativnosti a 
podnikavosti;

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně 
vzdělanosti, zejména celoživotního 
vzdělávání a rozvoje všech vzdělávacích 
činností na všech úrovních vzdělávání, tak 
aby lépe než v současnosti vedla k větší 
tvořivosti, inovativnosti a podnikavosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 25
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně 
vzdělanosti, zejména celoživotního 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací činnosti, 
tak aby vedla k větší inovativnosti a 

4. zdůrazňuje význam zvyšování úrovně 
vzdělanosti, zejména celoživotního 
vzdělávání a nepřetržité odborné přípravy 
zaměstnanců, přijímání opatření pro 
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podnikavosti; přístup k tomuto vzdělávání a jeho 
organizaci, která jsou inkluzivní a 
nediskriminují ženy; domnívá se však, že 
tato opatření by měla být v první řadě 
zaměřena na pracovníky pověřené 
výkonem méně kvalifikované práce než 
dříve, jimž hrozí ztráta zaměstnání 
v důsledku zavedení nových technologií a 
kteří jsou nadbyteční, neboť postrádají 
dovednosti potřebné pro restrukturalizaci 
a přeměnu; rovněž připomíná, že je nutné 
rozvíjet vzdělávací činnosti, tak aby vedly
k větší inovativnosti a podnikavosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zvyšování úrovně 
celoživotního vzdělávání a rozvoj 
vzdělávacích činností pro všechny jsou 
důležité pro zlepšování inovativnosti 
v oblasti ekologie a podnikavosti a pro 
zajištění toho, že pracovníci budou moci 
na základě vzdělávacích modelů 
zaměřených na kompetence přizpůsobit 
své dovednosti potřebám pracovního trhu 
v rámci udržitelného hospodářství; vyzývá 
členské státy, zaměstnavatele 
a zaměstnance, aby chápali řízení 
kvalifikací, odbornou přípravu 
a celoživotní vzdělávání s ohledem na
inovace jako společnou odpovědnost, tak 
jak ji uznává rámcová dohoda sociálních 
partnerů o celoživotním vzdělávání z roku 
2002; vyzývá Komisi, aby do rámce pro 
celoživotní vzdělávání začlenila devátou 
klíčovou kompetenci týkající se životního 
prostředí, změny klimatu a udržitelného 
rozvoje, která je ve společnosti založené 
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na znalostech nezbytně nutná;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam zjednodušení 
pravidel a postupů pro přístup 
k evropským výzkumným programům;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit na 
evropské i vnitrostátní úrovni příznivé 
podmínky a podněty, které podpoří zájem 
o doktorské studium a o výzkum v oblasti 
inovací, aby se zabránilo odlivu mozků a 
Evropě vznikly podstatné výhody tím, že se 
zvýší její konkurenceschopnost 
prostřednictvím vyspělého výzkumu a 
studií v oblasti inovací;

Or. el
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Pozměňovací návrh 29
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je důležité začlenit 
inovace obecně do vzdělávání i do 
celoživotního učení s cílem získat 
pracovní sílu, která bude schopná 
reagovat na měnící se potřeby 
udržitelného a inovativního sociálně 
tržního hospodářství, jež poskytne nová, 
kvalitní a trvalá pracovní místa;

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba rychle vytvořit 
dobře fungující evropský výzkumný
prostor, ve kterém by byly odstraněny 
překážky mobility vědců;

5. domnívá se, že je třeba rychle vytvořit 
dobře fungující evropský výzkumný 
prostor, ve kterém bude spolupráce 
založena především na dobrovolné 
spolupráci mezi členskými státy a ve 
kterém by byly odstraněny překážky 
mobility vědců a byla vytvořena vyspělá 
evropská výzkumná infrastruktura;

Or. fi

Pozměňovací návrh 31
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba rychle vytvořit 
dobře fungující evropský výzkumný 
prostor, ve kterém by byly odstraněny 
překážky mobility vědců;

5. domnívá se, že je třeba rychle vytvořit 
dobře fungující evropský výzkumný 
prostor, ve kterém by byly odstraněny 
překážky mobility vědců a za účelem 
optimálního využití potenciálu nových 
členských států byla věnována zvláštní 
pozornost jejich výzkumným 
pracovníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. podporuje cíl zvýšit do roku 2020 
počet výzkumných pracovníků v EU 
o jeden milion a konstatuje, že taková 
obrovská investice by měla výrazné 
multiplikační efekty v oblasti 
zaměstnanosti, ale současně se domnívá, 
že tento cíl je velmi ambiciózní a bylo by 
třeba stanovit cíle pro každou jednotlivou 
zemi a vyvinout cílevědomé úsilí, zatímco 
veřejný sektor nemá nezbytně dostatečné 
rozpočtové prostředky, takže ačkoliv je 
naléhavě nutné zvýšit počet míst pro 
výzkumné pracovníky ve vysokoškolských 
zařízeních a ve veřejných výzkumných 
ústavech, bude převážná část těchto 
nových výzkumných pracovníků 
zaměstnána v soukromém sektoru, a že 
místo počtu výzkumných pracovníků je 
třeba věnovat pozornost spíše jejich 
inovativnosti, kvalitě vzdělání, 
evropskému rozdělení práce v oblasti 
výzkumu, zdrojům a kvalitě výzkumu;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 33
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že vzhledem 
k nedostatku vysokoškolských studentů 
zabývajících se vědou a technologiemi je 
nezbytné přijmout opatření, která zajistí, 
aby studenti neukončovali předčasně svá 
studia a nebyli omezováni ve volbě 
vzdělávacího zařízení finančními důvody, 
a že je proto nutné podporovat i nadále 
přístup k bankovním úvěrům, které 
mohou být částečně financovány 
členskými státy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k tomu, aby byla přijata 
zvláštní iniciativa EU, která by učinila 
povolání v oblasti matematiky, 
informatiky, přírodních věd a technologií 
přitažlivými pro dívky a bojovala se 
stereotypy, jež dosud ovládají tyto profese;
zdůrazňuje klíčovou úlohu sdělovacích 
prostředků a vzdělání v boji s těmito 
stereotypy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje nutnost prosazovat 
politiky, které podporou atraktivních 
pracovních podmínek ve veřejných 
výzkumných institutech podněcují 
výzkumné pracovníky k tomu, aby 
neopouštěli své členské státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam omezování 
byrokracie a překážek mobility 
výzkumných pracovníků s cílem zajistit, že 
budou moci přinášet nápady a inovativní 
řešení a technologie z jiných inovativních 
ekonomik do Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby byly inovace podporovány 
i na základě společných přeshraničních 
projektů v rámci veřejného sektoru, lepší 

6. navrhuje, aby byly inovace 
podporovány, a v plném rozsahu tak byl 
využit jejich potenciál ke zvýšení 
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koordinace veřejného financováni na 
úrovni EU, členských států a regionů a 
omezování byrokracie, která je s ním 
spojena, a také na základě opatření, která 
by přispěla k podpoře investování 
rizikového kapitálu do podniků schopných 
růstu.

zaměstnanosti a k uspokojení potřeb 
podniků v novém udržitelném 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby byly inovace podporovány 
i na základě společných přeshraničních 
projektů v rámci veřejného sektoru, lepší 
koordinace veřejného financováni na 
úrovni EU, členských států a regionů a 
omezování byrokracie, která je s ním 
spojena, a také na základě opatření, která 
by přispěla k podpoře investování 
rizikového kapitálu do podniků schopných 
růstu.

6. navrhuje, aby byly inovace podporovány 
i na základě společných přeshraničních 
projektů v rámci veřejného sektoru, 
odstraněním legislativních překážek ve 
využívání veřejných zakázek na podporu 
inovací, posunem ke stanovení 
minimálního cíle pro podíl veřejných 
zakázek určených na podporu inovací a
lepší koordinací veřejného financováni na 
úrovni EU, členských států a regionů a 
omezováním byrokracie, která je s ním 
spojena, čímž se usnadní účast zejména 
malých a středních podniků,
intenzivnějším využíváním veřejných 
údajů, zlepšováním přístupu k výsledkům 
výzkumu a zjednodušováním jejich 
využívání a také na základě opatření, která 
by přispěla k podpoře investování 
rizikového kapitálu do podniků schopných 
růstu.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 39
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že komerční využití 
výsledků výzkumu v EU je příliš pomalé či 
nedostatečné, a navrhuje vytváření 
„podnikatelských líhní”, které budou 
aktivně usilovat o inovace a zároveň 
budou v kontaktu s vysokými školami a 
výzkumnými zařízeními a jejichž úkolem 
bude podpora obchodního využití 
výsledků výzkumu, např. prostřednictvím 
kontaktů s podniky či poskytnutím 
pomocné ruky při hledání „business 
angels“ či počátečního kapitálu pro 
zřízení nových podniků;

Or. fi

Pozměňovací návrh 40
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že má-li být stimulována 
poptávka a trh s inovativními výrobky, je 
nutné podporovat inovace prostřednictvím 
vytváření nových tržních příležitostí;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. podotýká, že financované výzkumné 
projekty by měly být zaměřeny na 
dosažení podstatných výsledků a že 
produktivita inovační činnosti by se měla 
měřit prostřednictvím vhodných 
monitorovacích ukazatelů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 42
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že pro úspěšné završení 
iniciativy Unie inovací je nezbytné 
přijmout integrovaný přístup ke stanovení 
politik a k navržení nástrojů souvisejících 
s výzkumem a inovacemi, zajistit 
intenzivní koordinaci jednotlivých 
institucí a v dostatečné míře a přímo 
zapojit všechny příslušné zúčastněné 
strany do výběru a do rozhodovacích 
procesů;

Or. it


