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Pozměňovací návrh 1
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že rychlý rozvoj Unie
inovací a spuštění evropského pilotního 
projektu v oblasti sociálních inovací by 
měly velký vliv na produktivitu a umožnily
by udržitelný ekonomický růst a vytváření 
pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že rozvoj Unie inovací, 
podpořený koordinovanými činnostmi 
Komise a velkou snahou členských států, 
dá vzniknout novým obchodním 
příležitostem, především pro inovativní 
MSP, dále významně podpoří vytváření 
pracovních míst a přinese nový a 
udržitelný ekonomický růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že rychlý rozvoj Unie 
inovací a spuštění evropského pilotního 
projektu v oblasti sociálních inovací by 
měly velký vliv na produktivitu a umožnily 
by udržitelný ekonomický růst a vytváření 
pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že evropský vnitřní trh 
pozitivně přispívá k zavádění inovací a 
tedy i k růstu a vytváření pracovních míst 
prostřednictvím podpory hospodářské 
soutěže a rozšiřování potenciální klientely 
pro inovační výrobky a služby; vítá jasný 
strategický přístup Komise, který 
kombinuje nástroje poptávky a dodávky 
s horizontálními a odvětvovými nástroji;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že by se Komise v rámci 
Unie inovací měla v první řadě zabývat 
zájmy občanů a zahájit otevřený dialog s 
příslušnými zúčastněnými stranami 
hájícími občanská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že cíl 3% HDP na výzkum 
a vývoj tvoří 2% ze soukromých zdrojů a 
1% z veřejných zdrojů; bere na vědomí, že 
v oblasti soukromých výdajů na výzkum 
existují stále jisté nedostatky, které lze 
překonat pouze úpravou regulačního 
prostředí pro společnosti včetně malých 
a středních podniků; podporuje zejména 
práci Komise na základním ukazateli 
založeném na skutečných výsledcích 
inovací, které mají větší vypovídací 
hodnotu než porovnávání výsledků s 
číselnými cíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá záměry Komise zlepšit rámcové 
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podmínky pro podniky v oblasti inovací, 
zejména s ohledem na práva duševního 
vlastnictví a rozvoj evropského patentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že při podpoře inovací a 
pomoci MSP v přístupu na nové trhy 
hraje důležitou roli také standardizace;
vítá příslušný připravovaný návrh Komise 
a zejména rozšíření standardizace na 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že v Evropě po krizi 
musí být jakákoli strategie jednotného 
trhu formulována tak, aby napomohla 
sociální soudržnosti, zajistila integritu 
trhu a podpořila inovaci; souhlasí 
s iniciativou Komise ohledně evropského 
pilotního projektu v oblasti sociálních 
inovací, který zajistí, aby vytváření 
výrobků, služeb a obchodních modelů 
souviselo se sociálními potřebami občanů 
a spotřebitelů EU a především je 
naplňovalo;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. věří, že inovace a kreativita jsou 
klíčem k ekonomickému oživení Unie a že 
nelze podceňovat přeměnu vědeckých a 
technologických objevů Unie v nové 
výrobky a služby; očekává, že Komise 
vyčlení na výzkum a vývoj přidělí 
v nadcházejících rozpočtech Unie 
dostatečné prostředky, aby tak zajistila 
hospodářský růst, vytváření pracovních 
míst, maximalizaci sociálních výhod a 
konkurenceschopnost, kterou Evropa 
potřebuje pro předstižení ostatních 
významných světových ekonomik;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. podporuje Komisi v její vůli po oživení 
opomíjeného tématu duševního 
vlastnictví; věří, že by toho mohla docílit 
vytvořením Evropského patentového 
fondu, který by vytvářel patentová 
sdružení na základě systému licencí 
přidělovaných ve prospěch evropských 
podniků, zejména inovativních malých a 
středních podniků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby malé a 
střední podniky (MSP) a mikropodniky
měly přístup k výhodnému financování 
prostřednictvím rozšíření možnosti 
účastnit se různých inovačních projektů; 
vyzývá Komisi, aby učinila náležité kroky 
pro zlepšení fungování podpůrných 
programů EU, a to prostřednictvím 
odměňování podniků, které podporují 
inovační projekty;

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby rychle 
rostoucí a inovativní malé a střední 
podniky (MSP) měly přístup k výhodnému 
financování prostřednictvím zajištění 
dostupnosti systémů záruk úvěru a 
zajišťování úvěrů; domnívá se, že je 
zapotřebí investovat prostředky na 
vnitrostátní a evropské úrovni a podporuje 
důležitou roli půjček EIB pro malé a 
střední podniky; zdůrazňuje, že je důležité 
zlepšit evropský trh rizikového kapitálu 
prostřednictvím investičních pobídek pro 
soukromé investory, aby tak byly 
odstraněny překážky přeshraničního 
fungování  fondů rizikového kapitálu a 
umožněno kotování inovativních podniků 
na burze cenných papírů; vyzývá Komisi, 
aby učinila náležité kroky pro zlepšení 
fungování podpůrných programů EU, a to 
prostřednictvím zjednodušení složitých 
administrativních postupů a 
zpřístupněním větších finančních 
prostředků především pro rámcový 
program pro konkurenceschopnost a
inovace;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby malé a 
střední podniky (MSP) a mikropodniky 
měly přístup k výhodnému financování 
prostřednictvím rozšíření možnosti účastnit 
se různých inovačních projektů; vyzývá 
Komisi, aby učinila náležité kroky pro 
zlepšení fungování podpůrných programů 
EU, a to prostřednictvím odměňování
podniků, které podporují inovační 
projekty;

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby malé a 
střední podniky (MSP) a mikropodniky 
měly přístup k výhodnému financování 
prostřednictvím rozšíření možnosti účastnit 
se různých inovačních projektů; vyzývá 
Komisi, aby učinila náležité kroky pro 
zlepšení fungování podpůrných programů 
EU, pokud jde o výběr vhodných podniků, 
a aby zjednodušila přístup MSP a 
mikropodniků podporujících inovační 
přístupy k těmto programům;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby malé a 
střední podniky (MSP) a mikropodniky 
měly přístup k výhodnému financování 
prostřednictvím rozšíření možnosti účastnit 
se různých inovačních projektů; vyzývá 
Komisi, aby učinila náležité kroky pro 
zlepšení fungování podpůrných programů 
EU, a to prostřednictvím odměňování 
podniků, které podporují inovační projekty;

2. zdůrazňuje, že je třeba posílit, 
stimulovat a zajistit financování výzkumu, 
rozvoje a inovací v EU; zejména 
zdůrazňuje, že je důležité, aby malé a 
střední podniky (MSP) a mikropodniky 
měly přístup k výhodnému financování 
prostřednictvím rozšíření možnosti účastnit 
se různých inovačních projektů; vyzývá 
Komisi, aby učinila náležité kroky pro 
zlepšení fungování podpůrných programů 
EU, a to prostřednictvím odměňování 
podniků, které podporují inovační projekty;
vyjadřuje politování nad nedostatkem 
finančních prostředků na zásadní nástroje 
pro výzkum, inovace a rozvoj, které již 
byly schváleny, jako např. strategický plán 
pro energetické technologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
akademické odborníky stále existují 
překážky volného pohybu osob jako např. 
problémy s přenositelností důchodů;
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit systém, 
který aktivně podporuje mobilitu 
výzkumných pracovníků a vědců mezi 
evropskými univerzitami a akademickými 
středisky; zdůrazňuje, že by tento systém 
stimuloval sdílení znalostí a prospěl 
inovacím a vzniku evropské znalostní 
ekonomiky;

+

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá, aby pilotní evropské 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, aby veškeré příslušné politiky a 
především politiky týkající se ochrany 
spotřebitele a informací integrovalo na 
úrovni EU, a celkově tak přispělo 
k dosažení celkového cíle partnerství, 
kterým je umožnit do roku 2020, aby 
občané žili déle aktivně, nezávisle a 
v dobrém zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských a venkovských 
oblastech, díky němuž by zaměstnávaly 
mladé lidi;

3. uznává, že harmonizovaná pravidla pro 
výrobky vnitřního trhu, například 
v oblasti ekologických inovací, jsou 
důležitým předpokladem pro zavedení 
inovačních výrobků; vyzývá Komisi, aby 
při vyhodnocování dopadů pečlivě 
posoudila dopad další harmonizace 
ekologických inovací na 
konkurenceschopnost, tvorbu pracovních 
míst a životní prostředí a vzala na vědomí 
potřeby MSP;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských a venkovských 
oblastech, díky němuž by zaměstnávaly 
mladé lidi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských a venkovských 
oblastech, díky němuž by zaměstnávaly 
mladé lidi;

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských a venkovských 
oblastech, díky němuž by zaměstnávaly 
mladé lidi; zdůrazňuje, že inovace v 
oblasti zelených technologií umožňují 
urychlit posun směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporují vytváření 
pracovních míst a že vysoké standardy 
týkající se sociální oblasti, životního 
prostředí a ochrany spotřebitele budou 
motivovat podniky v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských a venkovských 
oblastech, díky němuž by zaměstnávaly 
mladé lidi;

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských i venkovských 
oblastech, díky němuž by veřejný sektor 
pozitivně motivoval podniky k rozvoji 
inovativních řešení v oblasti poskytování 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. silně se zasazuje o akční plán pro 
ekologické inovace zaměřený na MSP a 
mikropodniky v městských a venkovských 
oblastech, díky němuž by zaměstnávaly 
mladé lidi;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby při 
přípravě finální verze Aktu o jednotném 
trhu měla na zřeteli zapojení strategie pro 
vytvoření udržitelného jednotného trhu 
založenou na článku 11 SFEU 
prostřednictvím solidární, nízkouhlíkové, 
zelené a znalostní ekonomiky a zapojení 
opatření pro podporu výzkumu a vývoje a 
inovací čistších technologiích; silně se 
zasazuje o akční plán pro ekologické 
inovace zaměřený na MSP a mikropodniky 
v městských a venkovských oblastech, 
díky němuž by zaměstnávaly mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů 
financovaných EU;

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů 
financovaných EU; podtrhuje nutnost 
posílit schopnost malých a středních 
podniků v oblasti projektového plánování 
a podávání návrhů, včetně technické 
asistence a vhodných vzdělávacích 
programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů
financovaných EU;

4. zdůrazňuje, že je důležité zjednodušit 
programy EU v oblasti výzkumu a inovací 
a oprostit postupy získávání grantů od 
přílišné byrokracie, aby se tak posílily 
pobídky k účasti podniků na projektech
financovaných EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů 
financovaných EU;

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů 
financovaných EU; bere na vědomí, že 
zjednodušené postupy zajistí efektivní a 
účinné využití veřejných prostředků a 
zabrání plýtvání prostředků na složitá 
pravidla, přílišnou administrativu a 
neúměrné kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 4 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů
financovaných EU;

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování administrativních postupů 
pro podávání žádostí v rámci programů 
EU v oblasti výzkumu a inovací, aby se tak 
zvýšila účast podniků na projektech
financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací, aby se tak rozšířily 
možnosti podniků účastnit se projektů 
financovaných EU;

4. zdůrazňuje, že je důležité urychlit 
zjednodušování programů EU v oblasti 
výzkumu a inovací tam, kde je třeba, a 
zlepšit přístup podniků k projektům 
financovaným EU, na což by mělo být 
nahlíženo jako na půjčku vratnou v 
případě úspěchu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Mitro Repo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam dobře fungujícího 
patentu Společenství pro vytvoření 
vnitřního trhu pro výzkum a inovace a 
také důležitost standardizace pro rozvoj 
inovačních výrobků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam alternativních 
forem financování pro inovativní podniky 
zapojené do výzkumu a rozvoje, především 
pro financování projektů, jejichž cílem je 
přinést výsledky výzkumu a vývoje na trh 
ve spolupráci s univerzitami a 
akademickými středisky; podporuje 
zejména vytvoření celoevropského 
nástroje pro rizikový kapitál spojujícího 
veřejné a soukromé financování, 
jehož cílem je vytvoření účinnějších 
podmínek získávání finančních 
prostředků pro rychle rostoucí a 
inovativní MSP, vybízí Komisi, aby ve 
spolupráci s EIB, EIF a odbornými 
orgány učinila z této záležitosti prioritu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
snahy veřejného sektoru o přijetí 
inovativních přístupů založených na 
využití nových technologií a metod a šíření 
osvědčených postupů ve veřejné správě, 
jež sníží míru byrokracie a obsáhne 
politiky zaměřené na občany;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
snahy veřejného sektoru o přijetí 
inovativních přístupů založených na 
využití nových technologií a metod, 
například v oblasti elektronické správy, a 
šíření osvědčených postupů ve veřejné 
správě, jež sníží míru byrokracie a obsáhne 
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politiky zaměřené na občany;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
snahy veřejného sektoru o přijetí 
inovativních přístupů založených na 
využití nových technologií a metod a 
šíření osvědčených postupů ve veřejné 
správě, jež sníží míru byrokracie a obsáhne
politiky zaměřené na občany;

5. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby podpořily snahy veřejného sektoru o 
přijetí inovativních přístupů elektronické 
správy v oblasti elektronického 
zdravotnictví a elektronického zadávání 
veřejných zakázek a podporuje veřejnou 
správu, aby plně využívala nové 
technologie a metody, rozšířila tyto 
osvědčené postupy ve veřejné správě,
snížila tak míru byrokracie a obsáhla 
politiky zaměřené na občany a 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
snahy veřejného sektoru o přijetí 
inovativních přístupů založených na 
využití nových technologií a metod a 
šíření osvědčených postupů ve veřejné 
správě, jež sníží míru byrokracie a obsáhne
politiky zaměřené na občany;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
snahy veřejného sektoru o přijetí 
inovativních přístupů a zahájila nový 
výzkumný program inovací ve veřejném 
sektoru v plánovaném časovém rámci 
s cílem určit nejlepší nové technologie a 
metody a šířit ve veřejné správě osvědčené 
postupy, jež sníží míru byrokracie a 
obsáhnou politiky zaměřené na občany;
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Or. it

Pozměňovací návrh 30
Mitro Repo

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je důležité, aby šel veřejný 
sektor příkladem při podpoře 
přeshraničního elektronického systému 
veřejných zakázek a posilování důvěry 
veřejnosti ve vnitřní digitální trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a umožnila všem 
zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a umožnila všem 
zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi; zároveň vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podpořily 
začlenění kritérií týkajících se sociálních 
aspektů, životního prostředí, 
spravedlivého obchodování a inovačních 
kritérií do oblasti veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a umožnila všem 
zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby v rámci 
všeobecného přezkumu právního rámce 
zadávání veřejných zakázek objasnila a 
zjednodušila relevantní pravidla a 
umožnila všem zadavatelům využívání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a umožnila všem 
zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

6. domnívá se, že existuje obrovský 
nevyužitý potenciál pro podporu inovací 
prostřednictvím veřejných zakázek;
zároveň vyzývá Komisi a členské státy, 
aby podpořily elektronické zadávání 
veřejných zakázek a zejména využívání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi 
coby součást inovativní strategie EU;
zdůrazňuje, že by malé a střední podniky 
měly být  aktivněji zapojeny do přípravy 
nových a inovativních řešení poskytování 
veřejných služeb, včetně sociálních a 
environmentálních služeb; obrací se 
především na Komisi, aby zjednodušila 
pravidla zadávání veřejných zakázek a v 
případě potřeby do nich zavedla větší 
flexibilitu v oblasti příslušné státní 



AM\859447CS.doc 19/26 PE458.836v02-00

CS

podpory s cílem umožnit všem 
zadavatelům lepší využívání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi coby nástroje 
na podporu inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a umožnila všem 
zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a podpořila zadavatele 
při transparentnějším využívání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi, aniž tím 
budou dotčena platná pravidla 
hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi coby součást 
inovativní strategie EU; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla a umožnila všem 
zadavatelům využívání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi;

6. vyzývá Komisi, členské státy a místní a 
regionální úřady, aby podpořily využívání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi, 
včetně společného a elektronického 
zadávání veřejných zakázek, a věnovaly 
přitom příslušnou pozornost dodržování 
s předpisů o ochraně údajů, coby součást 
inovativní strategie EU a se zvláštním 
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ohledem na veřejné zakázky související 
s inovační partnerstvím; obrací se 
především na Komisi, aby objasnila 
relevantní pravidla tak, že poskytne 
pokyny, které umožní všem orgánům 
veřejné správy co nejlepší využívání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Mitro Repo

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Evropskou Komisi, 
aby předložila legislativní návrhy pro 
vytvoření plně fungujícího jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, neboť by 
se tak výrazně zlepšily rámcové podmínky 
pro inovaci; zdůrazňuje, že tyto iniciativy 
musí být ambiciózní především v klíčových 
oblastech, jako je například autorské 
právo, poplatky za soukromé kopie, 
elektronický obchod a jeho spotřebitelská 
politika pro elektronický obchod a 
používání informací z veřejného sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. jasně souhlasí s programem Evropské 
komise pro inovační výzkum pro malé 
podniky v EU (SBIR), který umožní 
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identifikovat technologické problémy 
veřejného sektoru, financovat projekty pro 
výzkum a vývoj a nalézt tak nová řešení 
starých i nových problémů, a vyzývá 
Komisi, aby z této záležitosti učinila 
prvořadou prioritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zahájily strategii a otevřený dialog týkající 
se řešení vysokých cen na vnitřním trhu, 
především u základního zboží a služeb, a 
podpořily dostupné inovační výrobky, aniž 
by negativně ovlivnily platy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zahájily strategii a otevřený dialog týkající 
se řešení vysokých cen na vnitřním trhu, 
především u základního zboží a služeb, a 
podpořily dostupné inovační výrobky, aniž 
by negativně ovlivnily platy.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly akční plán zaměřený na řešení 
vysokých cen na vnitřním trhu, především 
u základního zboží a služeb, a podpořily 
dostupné inovační výrobky, aniž by 
negativně ovlivnily platy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 40
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zahájily strategii a otevřený dialog týkající 
se řešení vysokých cen na vnitřním trhu, 
především u základního zboží a služeb, a 
podpořily dostupné inovační výrobky, aniž 
by negativně ovlivnily platy.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
dokončení jednotného trhu, včetně 
opatření podporujících jednotný digitální 
trh, bylo prioritou inovační politiky, 
neboť tak vzniknou 
konkurenceschopnější ceny pro 
spotřebitele, podpoří se tím rozvoj 
inovačních výrobků, napomůže se tak 
vytváření pracovních míst v EU a 
vzniknou nové možnosti růstu EU na 
hlavních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zahájily strategii a otevřený dialog týkající 
se řešení vysokých cen na vnitřním trhu, 
především u základního zboží a služeb, a 
podpořily dostupné inovační výrobky, aniž 
by negativně ovlivnily platy.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 7 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zahájily strategii a otevřený dialog týkající 
se řešení vysokých cen na vnitřním trhu, 
především u základního zboží a služeb, a 
podpořily dostupné inovační výrobky, aniž 
by negativně ovlivnily platy.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zahájily strategii a otevřený dialog týkající 
se řešení vysokých cen na vnitřním trhu, 
především u základního zboží a služeb, a 
podpořily dostupné inovační výrobky, 
služby a obchodní modely s cílem zlepšit 
konkurenceschopnost Evropské unie.

Or. nl

Pozměňovací návrh 43
Catherine Soullie

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že by mělo dojít k nárůstu 
veřejného financování inovací; proto 
Komisi vyzývá, aby přezkoumala pravidla 
týkající se státní podpory, včetně zvýšení 
flexibility limitu 50% pro veřejné 
spolufinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že začínající podniky 
nemají dostatečný přístup k financování;
vyzývá proto Komisi, aby prozkoumala 
možnosti vytvoření evropského fondu 
rizikového kapitálu, jehož prostředky by 
bylo možné investovat v počáteční fázi 
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ověřování koncepce a rozvoje podniku 
ještě před zahájením komerčních investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby 
modernizovaly své vzdělávací systémy, 
především v oblasti vědy; vybízí k větším 
konzultacím a užší spolupráci mezi 
podniky a univerzitami s cílem zajistit, aby 
znalosti nabyté v průběhu studia co 
nejvíce odpovídaly požadavkům různých 
hospodářských odvětví ; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se zvýšila atraktivita 
vysokoškolských vzdělávacích institucí 
v Evropě pro výzkumné pracovníky, a 
proto podporuje trvalé pokračování 
systému evropských stipendií „Marie 
Curie“, neboť hraje významnou roli 
při podpoře mobility výzkumných 
pracovníků v Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje potřebu urychlení a 
modernizace vytváření norem s cílem lépe 
usnadnit interoperabilitu a podpořit 
inovace na rychle rostoucích světových 
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trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby v 
rámci postupu posílené spolupráce 
neprodleně schválily evropský patent a 
evropský systém patentového soudnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vítá ohlášenou iniciativu Komise pro 
urychlení a modernizaci schvalování 
evropských norem, především 
přizpůsobení se zvláštní dynamice odvětví 
IKT a zlepšený přístup MSP k normám;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. trvá na tom, že je důležité dokončit 
fungující Evropský výzkumný prostor do 
roku 2014, a to prostřednictvím zřízení 
hlavní řídící struktury, která postupně 
sladí vnitrostátní programy, zefektivní 
administrativní pravidla a posílí 
přeshraniční mobilitu výzkumných 
pracovníků;

Or. en


