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Pozměňovací návrh 1
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Berlínské prohlášení 
o volném přístupu ke znalostem v oblasti 
přírodních a humanitních věd, 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že EU potřebuje 
konkurovat v rámci světového 
hospodářství na základě výroby vyžadující 
vysokou kvalifikaci, 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že výzkum je velmi 
důležitým přínosem pro hospodářský růst 
a vytváření pracovních míst,

B. vzhledem k tomu, že výzkum je velmi 
důležitým přínosem pro hospodářský růst, 
vytváření pracovních míst a pro zelenou 
a udržitelnou energii,
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že EU byla 
v komerčním využívání inovací pro vnitřní 
a mezinárodní trh méně úspěšná, než se 
očekávalo,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že koordinace mezi 
vnitrostátními, regionálními a evropskými 
politikami výzkumu je stále omezená, což 
je velkou překážkou při dosahování 
nákladově efektivních řešení,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pro stávající řízení 
RP7 je charakteristická přílišná byrokracie, 

D. vzhledem k tomu, že navzdory 
zlepšením nesmírně složitého programu 
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nízká tolerance rizik, malá účinnost a příliš 
velká zpoždění, která působí jako 
jednoznačná překážka účasti výzkumné 
a akademické obce, podniků a průmyslu 
(zejména MSP),

RP6 je pro stávající řízení RP7 stále ještě
charakteristická přílišná byrokracie, nízká 
tolerance rizik, malá účinnost a příliš velká 
zpoždění, která působí jako jednoznačná 
překážka účasti výzkumné a akademické 
obce, podniků a průmyslu (zejména MSP),

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pro stávající řízení 
RP7 je charakteristická přílišná byrokracie, 
nízká tolerance rizik, malá účinnost a příliš 
velká zpoždění, která působí jako 
jednoznačná překážka účasti výzkumné 
a akademické obce, podniků a průmyslu 
(zejména MSP),

D. vzhledem k tomu, že pro stávající řízení 
RP7 je charakteristická přílišná byrokracie, 
nízká tolerance rizik, malá účinnost a příliš 
velká zpoždění, která působí jako 
jednoznačná překážka účasti výzkumné 
a akademické obce, organizací občanské 
společnosti, podniků a průmyslu (zejména 
menších subjektů spojených s výzkumem, 
včetně MSP),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Christian Ehler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že právní jistota má 
pro vybudování a posílení vzájemné 
důvěry mezi všemi zúčastněnými stranami 
prvořadý význam,

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že všechny 
zainteresované strany požadují další 
zjednodušení a harmonizaci pravidel 
a postupů, přičemž zjednodušení není 
cílem samo o sobě, ale spíše nástrojem 
k zajištění atraktivity a přístupu 
k financování výzkumu v EU,

E. vzhledem k tomu, že všechny 
zainteresované strany požadují další 
zjednodušení a harmonizaci pravidel 
a postupů, přičemž zjednodušení není 
cílem samo o sobě, ale spíše nástrojem 
k zajištění atraktivity a přístupu 
k financování výzkumu v EU a ke zkrácení 
doby, kterou musí výzkumní pracovníci 
věnovat samotnému procesu,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že univerzity  
a výzkumná zařízení se dostávají k 
doplňkovým finančním nástrojům, jejichž 
pravidla se často liší, což vede k větší 
byrokracii a k nárůstu výdajů 
souvisejících s využíváním těchto nástrojů 
pro financování programů na podporu 
výzkumu a inovací,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 11
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že financování 
založené na výsledcích může omezovat 
rozsah výzkumných projektů na méně 
riskantní projekty a na výzkum orientovaný 
na trh, což může bránit EU v prosazování 
špičkové kvality a hraničního výzkumu,

F. vzhledem k tomu, že financování 
založené na výsledcích může omezovat 
rozsah výzkumných projektů na méně 
riskantní projekty a na výzkum orientovaný 
na trh, což může bránit EU v prosazování 
špičkové kvality a hraničního výzkumu, 
včetně experimentálního výzkumu, jehož 
specifické požadavky jsou sice spojeny  
s vysokou mírou rizika, ale tento výzkum 
je inovativnější,

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že financování 
založené na výsledcích může omezovat
rozsah výzkumných projektů na méně 
riskantní projekty a na výzkum orientovaný 
na trh, což může bránit EU v prosazování 
špičkové kvality a hraničního výzkumu,

F. vzhledem k tomu, že financování 
založené na výsledcích může omezovat 
rozsah výzkumných projektů na méně 
riskantní projekty a snižovat jejich 
pružnost při přizpůsobování se novým 
podmínkám, což může bránit EU 
v prosazování špičkové kvality 
v hraničním výzkumu a dosahování 
úspěchu v inovacích,

Or. en



PE445.806v01-00 8/62 AM\824782CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že financování 
založené na výsledcích může omezovat 
rozsah výzkumných projektů na méně 
riskantní projekty a na výzkum orientovaný 
na trh, což může bránit EU v prosazování 
špičkové kvality a hraničního výzkumu,

F. vzhledem k tomu, že financování 
založené pouze na výsledcích může 
omezovat rozsah výzkumných projektů na 
méně riskantní projekty a na výzkum 
orientovaný na trh, což může bránit EU 
v prosazování špičkové kvality 
a hraničního výzkumu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že k podpoře 
inovativnější Evropy a na podporu 
znalostní ekonomiky je zapotřebí dobrá 
výzkumná základna,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že příprava 
a provádění stávajícího RP7 a budoucích 
rámcových programů musí vycházet ze 
zásad jednoduchosti, stability, právní 

I. vzhledem k tomu, že příprava 
a provádění stávajícího RP7 a budoucích 
rámcových programů musí vycházet ze 
zásad jednoduchosti, stability, 
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jistoty, důslednosti, špičkové kvality 
a důvěry,

transparentnosti, právní jistoty, 
důslednosti, špičkové kvality a důvěry,

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že početné kontroly 
výzkumných subjektů v Evropě, které 
provádí Komise v souladu se stávajícími 
nezjednodušenými pravidly, musí být 
v zájmu zachování důvěry dotčených 
subjektů urychleně ukončeny,

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že výzkum a inovace, 
zejména střediska špičkové úrovně  
a hraniční výzkum, mají zásadní význam 
pro povzbuzení hospodářského růstu, 
který činí Evropu konkurenceschopnější 
a urychluje její přeměnu ve znalostní 
společnost,

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že v porovnání se svými 
předchůdci má RP7 podstatně 
zjednodušené postupy, avšak je i nadále 
příliš nesnadné účastnit se programů 
a připravovat návrhy, přičemž 
administrativní zátěž je při řízení projektů
a vedení účetnictví příliš vysoká;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Christian Ehler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné v případě 
každého jednotlivého opatření na 
zjednodušení stanovit, zda vstoupí 
v platnost ve stávajícím právním rámci 
nebo zda jsou zapotřebí změny pravidel 
finančního nařízení, pravidel pro účast 
nebo specifických pravidel pro RP;

3. zdůrazňuje, že je nutné v případě 
každého jednotlivého opatření na 
zjednodušení stanovit, zda vstoupí 
v platnost ve stávajícím právním rámci 
nebo zda jsou zapotřebí změny pravidel 
finančního nařízení, pravidel pro účast 
nebo specifických pravidel pro RP; vyzývá 
Komisi, aby přispěla k současné reformě 
finančního nařízení, která sleduje tyto 
cíle: 
1. zvýšení soudržnosti stávajícího 
právního rámce,
2. snížení počtu ustanovení,
3. srozumitelnost a jednoznačnost,
4. zvládnutelnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že spolu 
s navrhovanými zjednodušeními by 
Komise měla vypracovat i podrobný plán 
pro rozvoj výzkumné infrastruktury 
v nových členských státech, aby byly pro 
všechny členské státy vytvořeny rovné 
příležitosti, pokud jde o přístup 
k financování v rámci RP7 a budoucího 
RP8;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby přispěla
k současné reformě finančního nařízení, 
která sleduje tyto cíle: zvýšení soudržnosti 
stávajícího právního rámce; snížení počtu 
ustanovení; srozumitelnost 
a jednoznačnost a také zvládnutelnost. Za 
tímto účelem vyžaduje, aby do textu 
finančního nařízení byla začleněna 
pravidla pro účast;

Or. en



PE445.806v01-00 12/62 AM\824782CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že jakýkoli proces 
zjednodušování v průběhu stávajícího RP7 
by měl být prováděn pečlivě, aby byla 
zachována stabilita, soudržnost a právní 
jistota pro účastníky;

5. zdůrazňuje, že jakýkoli proces 
zjednodušování v průběhu stávajícího RP7 
by měl být prováděn pečlivě, aby byla 
zachována stabilita, soudržnost a právní 
jistota pro účastníky; zdůrazňuje v tomto 
ohledu, že vzhledem k tomu, že by se co 
nejdříve mělo usilovat o jednotný výklad 
stávajících pravidel, nemělo by se  
u platných smluv uplatňovat dodatečné 
ujednávání „pokynů“;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že jakýkoli proces 
zjednodušování v průběhu stávajícího RP7 
by měl být prováděn pečlivě, aby byla 
zachována stabilita, soudržnost a právní 
jistota pro účastníky;

5. zdůrazňuje, že jakýkoli proces 
zjednodušování v průběhu stávajícího RP7 
by měl být prováděn pečlivě, aby byla 
zachována stabilita, soudržnost a právní 
jistota pro účastníky, a že by Komise při 
rozhodování o zjištěních dodatečných 
auditů, jež provedla, měla zohlednit 
mimořádnou složitost předcházejících 
rámcových programů, zejména RP6;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že stávající systém a praxe 
řízení RP7 jsou příliš orientované na 
kontrolu, což vede k plýtvání zdroji, nižší 
účasti a méně přitažlivému výzkumnému 
prostředí; bere se znepokojením na 
vědomí, že jak se zdá, stávající řídící 
systém „nulové rizikové tolerance“ se 
rizikům spíše vyhýbá, než aby je zvládal; 
vyzývá proto k revizi a/nebo širší 
interpretaci služebního řádu EU v otázce 
osobní odpovědnosti;

6. vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že stávající systém a praxe 
řízení RP7 jsou příliš orientované na 
kontrolu, což vede k plýtvání zdroji, nižší 
účasti a méně přitažlivému výzkumnému 
prostředí; bere se znepokojením na 
vědomí, že jak se zdá, stávající řídící 
systém „nulové rizikové tolerance“ se 
rizikům spíše vyhýbá, než aby je zvládal; 
vyzývá proto k revizi a/nebo širší 
interpretaci služebního řádu EU v otázce 
osobní odpovědnosti a také k předložení 
konkrétních návrhů v průběhu reformy 
finančního nařízení (např. pojištění nebo 
systém sdíleného rizika);

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že přednostním cílem 
sledování a finanční kontroly ze strany EU 
by měla být ochrana finančních prostředků 
a boj proti podvodům a současně 
jednoznačné rozlišování mezi podvody 
a chybami;

7. domnívá se, že přednostním cílem 
sledování a finanční kontroly ze strany EU 
by měla být ochrana finančních prostředků 
a boj proti podvodům a současně 
jednoznačné rozlišování mezi podvody 
a chybami; považuje v tomto ohledu za 
nezbytné zavést jasnější definici „chyb“, 
včetně mechanismů pro rozlišení mezi 
chybou a rozdílným výkladem; vyzývá 
proto k důkladné analýze chyb 
a příslušných opatření na jejich nápravu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že přednostním cílem 
sledování a finanční kontroly ze strany EU 
by měla být ochrana finančních prostředků 
a boj proti podvodům a současně 
jednoznačné rozlišování mezi podvody 
a chybami;

7. domnívá se, že přednostním cílem 
sledování a finanční kontroly ze strany EU 
by měla být ochrana finančních prostředků 
a boj proti podvodům a současně 
jednoznačné rozlišování mezi podvody 
a chybami; vyzývá Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF), aby nezahajoval 
trestní řízení, dokud nedojde k odhalení 
podvodu, a aby respektoval presumpci 
neviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že přednostním cílem 
sledování a finanční kontroly ze strany EU 
by měla být ochrana finančních prostředků 
a boj proti podvodům a současně 
jednoznačné rozlišování mezi podvody 
a chybami;

7. domnívá se, že přednostním cílem 
sledování a finanční kontroly ze strany EU 
by měla být ochrana finančních prostředků 
a boj proti podvodům a současně 
jednoznačné rozlišování mezi podvody 
a chybami; žádá Komisi, aby definici 
„chyby“ zahrnula do všech závazných 
právních dokumentů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat 
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
která lze uplatňovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy
a postupy;

8. je přesvědčen, že řízení financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat 
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
aby bylo případně možno je lépe 
přizpůsobit jiným vnitrostátním právním
předpisům a mezinárodně uznávaným 
účetním postupům, pokud existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
která lze uplatňovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy;

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by brát v potaz 
plánování rizik s ohledem na účastníky ve 
všech fázích, včetně počáteční fáze 
projektu, tj. podávání žádosti, a při jeho 
schvalování nezávislými odborníky, 
a mělo by mít pro tyto účely pravidla EU, 
která jsou pružná a která lze uplatňovat 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a postupy;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 30
Christian Ehler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat 
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
která lze uplatňovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy;

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat 
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
aby bylo případně možno je lépe sladit 
s jinými vnitrostátně uznávanými 
účetními postupy, pokud existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat 
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
která lze uplatňovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy;

8. je přesvědčen, že financování 
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a mělo by tolerovat 
rizika, pokud jde o účastníky ve všech 
fázích, a mělo by mít pružná pravidla EU, 
která lze uplatňovat v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy a současně by měla být zajištěna 
odpovědnost a řádná správa finančních 
prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. požaduje, aby ti, kteří v rámcovém 
programu dostávají granty, byli lépe 
informováni o příslušných auditních 
strategiích Komise; doporučuje, aby 
informace o těchto strategiích byly šířeny 
prostřednictvím vnitrostátních 
kontaktních středisek a aby byly součástí 
služby Cordis;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. je přesvědčen, že by měly být daleko 
více šířeny informace o výhodách získání 
osvědčení o metodice měření nákladů 
schválené Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých 
účetních postupů pro způsobilé náklady 
účastníků, zejména pro metodiky 

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých 
vnitrostátních účetních postupů pro 
způsobilé náklady účastníků, zejména pro 



PE445.806v01-00 18/62 AM\824782CS.doc

CS

průměrných osobních nákladů, 
a doporučuje jejich přijetí za předpokladu, 
že jsou tyto postupy v souladu 
s vnitrostátními předpisy a jsou schváleny 
vnitrostátními orgány, takže je každému 
příjemci podpory ponechána dostatečná 
volnost, aby použil buď svou současnou 
metodiku nebo metodiku průměrných 
osobních nákladů;

metodiky průměrných osobních nákladů, 
a doporučuje jejich přijetí za předpokladu, 
že jsou tyto postupy v souladu 
s vnitrostátními předpisy a jsou schváleny 
vnitrostátními orgány, takže je každému 
příjemci podpory ponechána dostatečná 
volnost, aby použil buď svou současnou 
metodiku nebo metodiku průměrných 
osobních nákladů; podporuje provádění 
auditů v reálném čase pod podmínkou, že 
je k dispozici uživatelsky vstřícný 
a vhodný nástroj informační technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých 
účetních postupů pro způsobilé náklady 
účastníků, zejména pro metodiky 
průměrných osobních nákladů, 
a doporučuje jejich přijetí za předpokladu, 
že jsou tyto postupy v souladu 
s vnitrostátními předpisy a jsou schváleny 
vnitrostátními orgány, takže je každému 
příjemci podpory ponechána dostatečná 
volnost, aby použil buď svou současnou 
metodiku nebo metodiku průměrných 
osobních nákladů;

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých 
účetních postupů pro způsobilé náklady 
účastníků (poté, co byly jednoznačně 
definovány a odsouhlaseny), zejména pro 
metodiky průměrných osobních nákladů, 
a doporučuje jejich přijetí za předpokladu, 
že jsou tyto postupy v souladu 
s vnitrostátními předpisy a jsou schváleny 
vnitrostátními orgány, takže je každému 
příjemci podpory ponechána dostatečná 
volnost, aby použil buď svou současnou 
metodiku nebo metodiku průměrných 
osobních nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých 
účetních postupů pro způsobilé náklady 
účastníků, zejména pro metodiky 
průměrných osobních nákladů, 
a doporučuje jejich přijetí za předpokladu, 
že jsou tyto postupy v souladu 
s vnitrostátními předpisy a jsou schváleny 
vnitrostátními orgány, takže je každému 
příjemci podpory ponechána dostatečná 
volnost, aby použil buď svou současnou 
metodiku nebo metodiku průměrných 
osobních nákladů;

10. souhlasí s širším přijetím obvyklých 
účetních postupů pro způsobilé náklady 
účastníků, zejména pro metodiky 
průměrných osobních nákladů, 
a doporučuje jejich přijetí za předpokladu, 
že jsou tyto postupy v souladu 
s vnitrostátními předpisy, takže je každému 
příjemci podpory ponechána dostatečná 
volnost, aby použil buď svou současnou 
metodiku nebo metodiku průměrných 
osobních nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
umožnily univerzitám předkládat za jedno 
sledované období jediný soubor auditních 
dokumentů, který účetnictví týkající se 
financování evropského výzkumu začlení 
do účetnictví vnitrostátních výzkumných 
programů, čímž se sníží administrativní 
zátěž pro evropské univerzity;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
aktivně zabývala žádostmi Parlamentu 
vznesenými v jeho rozhodnutích o udělení 
absolutoria za roky 2007 a 2008, zejména 
aby předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení výpočtu průměrných 
osobních nákladů a aby tyto návrhy 
uplatňovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. kromě toho se domnívá, že při 
provádění auditů celé metodiky nákladů 
by evropské instituce měly u veřejných 
subjektů přijmout prohlášení
o věrohodnosti týkající se spolehlivosti 
roční závěrky organizace a legality 
a správnosti uskutečněných transakcí 
vydané nejvyšším vnitrostátním 
kontrolním orgánem a/nebo 
vnitrostátními veřejnými kontrolními 
orgány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k vytvoření společného rámce 
pravidel, který by platil pro všechny 
nástroje pro financování programů na 
podporu výzkumu a inovací, aby se snížila 
byrokracie a výdaje související
s využíváním doplňkových finančních 
nástrojů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že účast soukromého 
sektoru v rámcovém programu zůstává 
nízká kvůli složitým pravidlům pro účast, 
jejichž osvojení je časově náročné, dále 
kvůli vysokým osobním nákladům 
a nepřiměřené byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Christian Ehler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje snížení počtu kombinací 
měr financování a metod výpočtů 
nepřímých nákladů různých systémů 
financování; uznává, že ani stávající 
rozlišování mezi univerzitami, 
výzkumnými středisky, průmyslem a MSP,

11. uznává, že stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP by se nemělo odstranit, 
ale měla by se zavést jednotná míra 
financování všech druhů činnosti (řízení, 
výzkum, demonstrace a šíření); podporuje 
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ani rozlišování mezi činnostmi (řízení, 
výzkum, demonstrace a šíření) by se 
nemělo odstranit;

snížení počtu kombinací měr financování 
a metod výpočtů nepřímých nákladů 
různých systémů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování; 
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi 
činnostmi (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření) by se nemělo odstranit;

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování 
a činností (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření); uznává, že stávající rozlišování 
mezi univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP by mělo být zachováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování; 
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi 
činnostmi (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření) by se nemělo odstranit;

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování; 
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi 
činnostmi (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření) by se nemělo odstranit; vyzývá 
Komisi, aby zachovala využívání 
skutečných nákladů jako metody 
kombinování měr financování 
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a definování nepřímých nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování; 
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi 
činnostmi (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření) by se nemělo odstranit;

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování; 
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi 
činnostmi (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření) by se nemělo odstranit a že by pro 
všechny organizace měla být zachována 
možnost využívat skutečné náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování; 
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem a MSP, ani rozlišování mezi 
činnostmi (řízení, výzkum, demonstrace 
a šíření) by se nemělo odstranit;

11. podporuje snížení počtu kombinací měr 
financování a metod výpočtů nepřímých 
nákladů různých systémů financování;
uznává, že ani stávající rozlišování mezi 
univerzitami, výzkumnými středisky, 
průmyslem, neziskovými organizacemi
a MSP, ani rozlišování mezi činnostmi 
(řízení, výzkum, demonstrace a šíření) by 
se nemělo odstranit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby posoudila 
náklady účastníků na řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Christian Ehler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby blíže objasnila 
termíny, které se používají pro 
jednorázové částky a paušální částky; je 
toho názoru, že jednorázové částky 
a paušální platby by měly být výjimečné 
a měly by být používány dobrovolně 
a pouze v odůvodněných případech;

12. je toho názoru, že by případně měly být 
uplatňovány jednorázové částky a paušální 
platby; vyzývá Komisi, aby blíže objasnila 
termíny, které se používají pro 
jednorázové částky a paušální částky;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“; vyzývá Komisi, 
aby využívání jednorázových částek na 
osobní náklady posuzovala přísně; 

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“, pokud zůstane 
zachována možnost využít skutečných 
nákladů v případech výzkumných 
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zdůrazňuje, že jednorázové částky jsou 
nejúčinnější variantou pro mezinárodní 
spolupráci partnerských zemí v rámci RP;

činností, jež jsou nákladné z důvodu 
infrastruktury nebo spotřebního zboží; 
vyzývá Komisi, aby využívání 
jednorázových částek na osobní náklady 
posuzovala přísně; zdůrazňuje, že 
jednorázové částky jsou nejúčinnější 
variantou pro mezinárodní spolupráci 
partnerských zemí v rámci RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“; vyzývá Komisi, 
aby využívání jednorázových částek na 
osobní náklady posuzovala přísně; 
zdůrazňuje, že jednorázové částky jsou 
nejúčinnější variantou pro mezinárodní 
spolupráci partnerských zemí v rámci RP;

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“ jako další 
možnosti pro využívání skutečných 
nákladů; vyzývá Komisi, aby využívání 
jednorázových částek na osobní náklady 
posuzovala přísně; zdůrazňuje, že 
jednorázové částky jsou nejúčinnější 
variantou pro mezinárodní spolupráci 
partnerských zemí v rámci RP; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“; vyzývá Komisi, 
aby využívání jednorázových částek na 
osobní náklady posuzovala přísně; 
zdůrazňuje, že jednorázové částky jsou 

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“, pokud bude 
jejich využití i nadále dobrovolné; vyzývá 
Komisi, aby využívání jednorázových 
částek na osobní náklady posuzovala 
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nejúčinnější variantou pro mezinárodní 
spolupráci partnerských zemí v rámci RP;

přísně; zdůrazňuje, že jednorázové částky 
jsou nejúčinnější variantou pro 
mezinárodní spolupráci partnerských zemí 
v rámci RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je pro zavedení jednorázových částek 
pro „jiné přímé náklady“; vyzývá Komisi, 
aby využívání jednorázových částek na 
osobní náklady posuzovala přísně; 
zdůrazňuje, že jednorázové částky jsou 
nejúčinnější variantou pro mezinárodní 
spolupráci partnerských zemí v rámci RP;

13. vyzývá Komisi, aby využívání 
jednorázových částek na osobní náklady 
posuzovala přísně; zdůrazňuje, že 
jednorázové částky jsou nejúčinnější 
variantou pro mezinárodní spolupráci 
partnerských zemí v rámci RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. pokud jde o koordinátory, podporuje 
zrušení povinnosti otevřít si úročený 
bankovní účet, což by ušetřilo 
administrativní práci organizacím, které 
takové účty nemohou otevřít;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 54
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje přijetí průměrných 
osobních nákladů pouze tehdy, jsou-li 
založeny na dostatečném počtu kategorií 
v souladu se strukturou organizace 
a s platy jednotlivých zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je pro znovuzavedení kontrol ex ante 
u potenciálně rizikovějších účastníků 
nebo u těch, kteří se rámcového programu 
účastní poprvé;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že snížení velikosti na menší 
konsorcia, pokud je to možné, přispívá 
k procesu zjednodušování a zkrácení 
časového plánu projektů;

14. uznává, že snížení velikosti na menší 
konsorcia, včetně omezení různých sídel 
účastníků, pokud je to možné, přispívá 
k procesu zjednodušování, zkrácení 
časového plánu projektů a může snížit 
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administrativní náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že snížení velikosti na menší 
konsorcia, pokud je to možné, přispívá 
k procesu zjednodušování a zkrácení 
časového plánu projektů;

14. uznává, že snížení velikosti na menší 
konsorcia, pokud je to možné, přispívá 
k procesu zjednodušování a zkrácení 
harmonogramu projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. navrhuje například postup 
mlčenlivého souhlasu za účelem 
usnadnění změny v dohodě o udělení 
grantu, zejména aby bylo možno zohlednit 
změny ve složení konsorcia nebo v jeho 
finančním a administrativním 
uspořádání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že multidisciplinární 
povaha práce, která má být vykonána, by 
měla odůvodnit existenci větších týmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je pro úplné zrušení mechanismů 
zaznamenávání času, jako jsou pracovní 
výkazy (toto zrušení by nemělo být 
omezeno na používání jednorázových 
částek);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby povolila 
proplácení nákladů vzniklých po 
představení projektu, a to s cílem usnadnit 
účast průmyslovým partnerům a zejména 
MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje další vysvětlení definice 
výrazu způsobilé náklady (jako jsou daně 
a poplatky v osobních nákladech) a také 
vysvětlení otázky, zda se způsobilé 
náklady vztahují na DPH; požaduje další 
vysvětlení postupu týkajícího se směnných 
kurzů pro partnery, kteří používají různé 
měny;

17. požaduje další vysvětlení definice 
výrazu způsobilé náklady (jako jsou daně 
a poplatky v osobních nákladech) a také 
vysvětlení otázky, zda se způsobilé 
náklady vztahují na DPH; vyzývá Komisi, 
aby v členských státech prověřila možnost 
osvobození od DPH u nákupů 
financovaných z finančních prostředků 
Unie; požaduje další vysvětlení postupu 
týkajícího se směnných kurzů pro partnery, 
kteří používají různé měny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje další vysvětlení definice 
výrazu způsobilé náklady (jako jsou daně 
a poplatky v osobních nákladech) a také 
vysvětlení otázky, zda se způsobilé 
náklady vztahují na DPH; požaduje další 
vysvětlení postupu týkajícího se směnných 
kurzů pro partnery, kteří používají různé 
měny;

17. požaduje další vysvětlení definice 
výrazu způsobilé náklady (jako jsou daně 
a poplatky v osobních nákladech, zejména 
nemocenské dávky a dávky v mateřství) 
a také vysvětlení otázky, zda se způsobilé 
náklady vztahují na DPH; požaduje další 
vysvětlení postupu týkajícího se směnných 
kurzů pro partnery, kteří používají různé 
měny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 64
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje další vysvětlení definice 
výrazu způsobilé náklady (jako jsou daně 
a poplatky v osobních nákladech) a také 
vysvětlení otázky, zda se způsobilé 
náklady vztahují na DPH; požaduje další 
vysvětlení postupu týkajícího se směnných 
kurzů pro partnery, kteří používají různé 
měny;

17. požaduje zjednodušený výklad a další 
vysvětlení definice výrazu způsobilé 
náklady (jako jsou daně a poplatky 
v osobních nákladech) a také vysvětlení 
otázky, zda se způsobilé náklady vztahují 
na DPH; požaduje další vysvětlení postupu 
týkajícího se směnných kurzů pro partnery, 
kteří používají různé měny;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Komisi, aby předložila přesnější, 
stálá a transparentní pravidla postupu 
v případě auditů a zpráv o poměru mezi 
náklady a přínosem auditů;

18. žádá Komisi, aby předložila přesnější, 
stálá a transparentní pravidla postupu 
v případě auditů, včetně pravidel a zásad, 
které zajišťují, aby byla respektována 
práva kontrolovaného subjektu a aby byly 
vyslyšeny všechny strany, a zpráv 
o poměru mezi náklady a přínosem auditů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že zavedení identifikačního kódu 
účastníka (PIC) nevedlo ke snížení počtu 
opakovaných žádostí o právní a finanční 
údaje (a podklady) a že po přijetí PIC 
během zpracování žádosti nenásleduje 
vždy proces ověřování správnosti údajů;
vyzývá proto příslušné zúčastněné strany, 
aby používání PIC zdokonalily 
a zefektivnily;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že kdyby Komise na 
základě informací auditorů podrobně 
informovala o běžných chybách, umožnilo 
by to jiným organizacím vyhnout se 
opakování těchto chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
audity v duchu jednotného přístupu 
a přešla na audity v reálném čase 
prováděné jediným subjektem, což by 

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
audity v duchu jednotného přístupu 
a přešla na audity v reálném čase 
prováděné jediným subjektem, což by 
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umožnilo příjemcům podpor opravit 
jakékoli systémové chyby a vypracovat 
kvalitnější prohlášení o nákladech v příštím 
roce;

umožnilo příjemcům podpor opravit 
jakékoli systémové chyby a vypracovat 
kvalitnější prohlášení o nákladech v příštím 
roce; je přesvědčen, že tyto audity v duchu 
jednotného přístupu by měly dále zajistit, 
aby ukončené projekty nebyly podrobeny 
auditu různých auditorů více než jednou, 
tak aby Komise věřila stanovisku prvního 
jmenovaného (nezávislého) auditora;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání 
jakýchkoli pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání již 
schválených finančních prohlášení, čímž se 
sníží potřeba dodatečných auditů 
a zpětných oprav;

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání 
jakýchkoli pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání již 
schválených finančních prohlášení, čímž se 
sníží potřeba dodatečných auditů 
a zpětných oprav; žádá Komisi, aby 
urychleně řešila situace z minulosti, které 
vyplynuly z probíhajících inspekcí, a aby 
jednala s rozvahou a dodržovala zásady 
řádného finančního řízení; doporučuje, 
aby se tyto sporné situace řešily dohodou 
mezi všemi stranami, např. na základě 
nezávislého nového auditu a/nebo na 
základě zásahu nezávislého prostředníka 
ad hoc;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání 
jakýchkoli pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání již 
schválených finančních prohlášení, čímž 
se sníží potřeba dodatečných auditů 
a zpětných oprav;

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání 
jakýchkoli pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od vyžadování od příjemců, 
aby přepočítávali již schválená finanční 
prohlášení, čímž se sníží potřeba 
dodatečných auditů a zpětných oprav;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání 
jakýchkoli pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání již 
schválených finančních prohlášení, čímž se 
sníží potřeba dodatečných auditů 
a zpětných oprav;

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání přísnější 
definice pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání finančních 
prohlášení, která již byla schválena útvary 
Komise, čímž se sníží potřeba dodatečných 
auditů a zpětných oprav;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání 
jakýchkoli pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání již 
schválených finančních prohlášení, čímž se 

20. vyzývá Komisi, aby poskytla právní 
jistotu tím, že upustí od používání přísnější 
definice pravidel pro účast se zpětnou 
působností i od přepočítávání finančních 
prohlášení, která již byla schválena útvary 
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sníží potřeba dodatečných auditů 
a zpětných oprav;

Komise, čímž se sníží potřeba dodatečných 
auditů a zpětných oprav;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. navrhuje zavedení postupu reakce, 
podle kterého v případě, že Komise na 
přijaté informace v dané lhůtě 
nezareaguje, se bude mít za to, že Komise 
tyto informace schválila;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. požaduje, aby poskytnutí 
všeobecných informací a informací 
týkajících se organizace a účetních 
postupů příjemců bylo možné vyžadovat 
pouze jednou, bez ohledu na počet 
prováděných auditů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. navrhuje, aby se při přípravě 
dokumentace používaly elektronické 
podpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. požaduje, aby status a právní povaha 
dokumentace a požadavků formulovaných 
Komisí a jejími útvary ve vztahu 
k tvůrcům projektů a příjemcům (pošta, 
elektronická pošta, nepodepsaná sdělení, 
pokyny...) byly stanoveny s velkou 
přesností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje rovněž své znepokojení nad 
skutečností, že problémy mohou nastat 
v souvislosti se stanovením kritérií pro 
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vymezení výstupů/výsledků projektů; dále 
zdůrazňuje, že předem stanovená kritéria 
mohou nelegitimně bránit vědeckému 
výzkumu a mohou vést ke snížení 
finančních prostředků určených na 
projekty, jejichž cíle nelze změřit a nebo 
tyto cíle nelze měřit podle kritéria 
bezprostředního využití;

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. považuje za nevhodné používat 
jednorázové částky, jako jsou dohodnuté 
jednorázové částky vázané na konkrétní 
projekt nebo předem stanovené 
jednorázové částky na projekt; místo 
přístupu „s vysokou úrovní“ důvěry 
upřednostňuje přístup „na míru“ pro 
hraniční výzkum; doporučuje zahájit 
pilotní testy „financování zaměřeného na 
výsledky“ s jednorázovými částkami 
vázanými na konkrétní projekt, které by 
byly vyplaceny na základě dohodnutých 
výstupů/výsledků za výzkumné 
a demonstrační projekty ve zvláště 
náročných oblastech;

24. považuje za nevhodné používat (kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případů) jednorázové částky, jako jsou 
dohodnuté jednorázové částky vázané na 
konkrétní projekt nebo předem stanovené 
jednorázové částky na projekt; místo 
přístupu „s vysokou úrovní“ důvěry 
upřednostňuje přístup „na míru“ pro 
hraniční výzkum; doporučuje zahájit 
pilotní testy „financování zaměřeného na 
výsledky“ s jednorázovými částkami 
vázanými na konkrétní projekt, které by 
byly vyplaceny na základě dohodnutých 
výstupů/výsledků za výzkumné 
a demonstrační projekty ve zvláště 
náročných oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. považuje za nevhodné používat 
jednorázové částky, jako jsou dohodnuté 
jednorázové částky vázané na konkrétní 
projekt nebo předem stanovené 
jednorázové částky na projekt; místo 
přístupu „s vysokou úrovní“ důvěry 
upřednostňuje přístup „na míru“ pro 
hraniční výzkum; doporučuje zahájit 
pilotní testy „financování zaměřeného na 
výsledky“ s jednorázovými částkami
vázanými na konkrétní projekt, které by 
byly vyplaceny na základě dohodnutých 
výstupů/výsledků za výzkumné 
a demonstrační projekty ve zvláště 
náročných oblastech;

24. považuje za nevhodné používat 
jednorázové částky, jako jsou dohodnuté 
jednorázové částky vázané na konkrétní 
projekt nebo předem stanovené 
jednorázové částky na projekt; místo 
přístupu „s vysokou úrovní“ důvěry 
upřednostňuje přístup „na míru“ pro 
hraniční výzkum; doporučuje zahájit 
pilotní testy „financování zaměřeného na 
výsledky“ s jednorázovými částkami 
vázanými na konkrétní projekt, které by 
byly vyplaceny na základě dohodnutých 
výstupů/výsledků za demonstrační projekty 
ve zvláště náročných oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. místo „vědecky podloženého“ systému 
financování upřednostňuje systém 
s důrazem na vědecko-technická kritéria 
a srovnávací hodnocení založené na 
špičkové kvalitě, důležitosti a dopadu se 
zjednodušenou a účinnou kontrolou; je 
přesvědčen, že tento vědecky podložený 
přístup bude znamenat důležitý posun od 
finanční k vědecko-technické stránce 
s ohledem na kontrolní mechanismy; 
domnívá se, že tento přístup umožní 
zainteresovaným stranám zaměřit své úsilí 
na své klíčové schopnosti, na vědecké 
záležitosti a na vybudování evropského 
výzkumného prostoru (EVP);

26. místo „vědecky podloženého“ systému 
financování upřednostňuje systém 
s důrazem na vědecko-technická kritéria 
a srovnávací hodnocení založené na 
špičkové kvalitě, důležitosti a dopadu se 
zjednodušenou a účinnou kontrolou, 
přičemž musí být respektováno právo 
všech stran být vyslyšen; je přesvědčen, že 
tento vědecky podložený přístup bude 
znamenat důležitý posun od finanční 
k vědecko-technické stránce s ohledem na 
kontrolní mechanismy; domnívá se, že 
tento přístup umožní zainteresovaným 
stranám zaměřit své úsilí na své klíčové 
schopnosti, na vědecké záležitosti a na 
vybudování evropského výzkumného 
prostoru (EVP);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. místo „vědecky podloženého“ systému 
financování upřednostňuje systém 
s důrazem na vědecko-technická kritéria 
a srovnávací hodnocení založené na 
špičkové kvalitě, důležitosti a dopadu se 
zjednodušenou a účinnou kontrolou; je 
přesvědčen, že tento vědecky podložený 
přístup bude znamenat důležitý posun od 
finanční k vědecko-technické stránce 
s ohledem na kontrolní mechanismy; 
domnívá se, že tento přístup umožní 
zainteresovaným stranám zaměřit své úsilí 
na své klíčové schopnosti, na vědecké
záležitosti a na vybudování evropského 
výzkumného prostoru (EVP);

26. místo „vědecky podloženého“ systému 
financování upřednostňuje systém 
s důrazem na vědecko-technická kritéria 
a odborné hodnocení založené na špičkové 
kvalitě, důležitosti a dopadu se 
zjednodušenou a účinnou kontrolou; je 
přesvědčen, že tento vědecky podložený 
přístup bude znamenat důležitý posun od 
finanční k vědecko-technické stránce 
s ohledem na kontrolní mechanismy; 
domnívá se, že tento přístup umožní 
zainteresovaným stranám zaměřit své úsilí 
na své klíčové schopnosti, na 
vědeckotechnické záležitosti a na 
vybudování evropského výzkumného 
prostoru (EVP);

Or. en

Pozměňovací návrh 82
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá celkovou tendenci směřující ke 
zkrácení průměrné doby potřebné na 
udělení grantu a doby do obdržení plateb, 
avšak vyjadřuje jisté výhrady k obecnému
používání výzev se širšími tématy a výzev 
s datem uzávěrky;

27. vítá celkovou tendenci směřující ke 
zkrácení průměrné doby potřebné na 
udělení grantu a doby do obdržení plateb 
a podporuje širší používání výzev se 
širšími tématy a výzev s datem uzávěrky 
jako prostředku ke snížení nejistoty 
ohledně možností financování pro MSP  
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a jako prostředku k povzbuzení k účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá celkovou tendenci směřující ke 
zkrácení průměrné doby potřebné na 
udělení grantu a doby do obdržení plateb, 
avšak vyjadřuje jisté výhrady k obecnému 
používání výzev se širšími tématy a výzev 
s datem uzávěrky;

27. vítá celkovou tendenci směřující ke 
zkrácení průměrné doby potřebné na 
udělení grantu a doby do obdržení plateb, 
avšak vyjadřuje jisté výhrady k obecnému 
používání výzev s datem uzávěrky;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že v současnosti je průměrná 
doba od termínu pro předložení návrhu 
k podpisu smlouvy (doba předcházející 
uzavření smluv) stále příliš dlouhá a že 
existují nesrovnalosti mezi jednotlivými 
útvary Komise; vyzývá Komisi, aby 
zkrátila dobu předcházející uzavření smluv 
na 6 měsíců a aby stanovila pevné lhůty 
pro vyhodnocení a vyjednání smluv, a to 
na základě systému referenčních hodnot;

28. vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že v současnosti je průměrná 
doba od termínu pro předložení návrhu 
k podpisu smlouvy (doba předcházející
uzavření smluv) stále příliš dlouhá a že 
existují nesrovnalosti mezi jednotlivými 
útvary Komise; vyzývá Komisi, aby 
zkrátila dobu předcházející uzavření smluv 
na maximálně 6 měsíců a aby stanovila 
pevné lhůty pro vyhodnocení a vyjednání 
smluv, a to na základě systému 
referenčních hodnot;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Komisi, aby prodloužila 
průměrnou dobu mezi zveřejněním výzvy 
k předkládání návrhů a lhůtou pro 
předložení žádosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. má zásadní výhrady, pokud jde 
o následky zrušení stanovisek zástupců 
členských států, s ohledem na rozhodnutí 
o výběru, zejména ve výzkumu v oblasti 
bezpečnosti a obrany a v případech 
hodnocení projektů z etického hlediska; 
místo zjednodušeného písemného postupu 
upřednostňuje postup založený na 
stávajícím mechanismu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Christian Ehler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. má zásadní výhrady, pokud jde 
o následky zrušení stanovisek zástupců 
členských států, s ohledem na rozhodnutí 
o výběru, zejména ve výzkumu v oblasti 
bezpečnosti a obrany a v případech 
hodnocení projektů z etického hlediska;
místo zjednodušeného písemného postupu 
upřednostňuje postup založený na 
stávajícím mechanismu;

29. uznává, že jsou zapotřebí odborné 
znalosti, které lze získat např. ze 
stanovisek zástupců členských států 
k rozhodnutí o výběru, zejména ve 
výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany  
a v případech hodnocení projektů 
z etického hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. má zásadní výhrady, pokud jde 
o následky zrušení stanovisek zástupců 
členských států, s ohledem na rozhodnutí 
o výběru, zejména ve výzkumu v oblasti 
bezpečnosti a obrany a v případech 
hodnocení projektů z etického hlediska; 
místo zjednodušeného písemného postupu 
upřednostňuje postup založený na 
stávajícím mechanismu;

29. má obavy, pokud jde o následky 
zrušení stanovisek zástupců členských 
států, s ohledem na rozhodnutí o výběru, 
zejména ve výzkumu v oblasti bezpečnosti 
a obrany a v případech hodnocení projektů 
z etického hlediska, není-li dostatečně 
zajištěna komunikace v dřívějších fázích, 
např. během vybírání témat;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. má zásadní výhrady, pokud jde 29. má zásadní výhrady, pokud jde 
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o následky zrušení stanovisek zástupců 
členských států, s ohledem na rozhodnutí 
o výběru, zejména ve výzkumu v oblasti 
bezpečnosti a obrany a v případech 
hodnocení projektů z etického hlediska; 
místo zjednodušeného písemného postupu 
upřednostňuje postup založený na 
stávajícím mechanismu;

o následky zrušení stanovisek zástupců 
členských států, s ohledem na rozhodnutí 
o výběru; místo zjednodušeného 
písemného postupu upřednostňuje postup 
založený na stávajícím mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vítá návrh Komise zbavit zástupce 
výborů členských států právní povinnosti 
vydávat ve věci jednotlivých projektů 
stanoviska k rozhodnutím o výběru 
a chápe tento krok jako možnost 
podstatného zkrácení doby potřebné na 
udělení grantu a snížení administrativní 
zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. doporučuje, aby Komise pořádala pro 
soukromý sektor každé tři měsíce 
informační dny o rámcových programech 
s cílem povzbudit tento sektor k účasti 
v rámcových programech a dosáhnout cíle 
strategie EU 2020 spočívajícího 
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v investování 3 % HDP do výzkumu 
a inovací, přičemž dvě třetiny těchto 
investic by mělo pocházet ze soukromého 
sektoru;

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. požaduje podstatné zlepšení, pokud jde 
o jednoznačnost a přístupnost dokumentů 
s pokyny (nap. finanční pravidla) 
přeložených do úředních jazyků EU;

32. požaduje podstatné zlepšení, pokud jde 
o jednoznačnost a přístupnost dokumentů 
s pokyny (např. finanční pravidla, která 
jsou v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy) přeložených do úředních jazyků 
EU; požaduje, aby členské státy poskytly 
své stanovisko ke zjednodušení postupů 
pro přístup k RP a provádění projektů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. požaduje podstatné zlepšení, pokud jde 
o jednoznačnost a přístupnost dokumentů 
s pokyny (nap. finanční pravidla)
přeložených do úředních jazyků EU;

32. požaduje podstatné zlepšení, pokud jde 
o jednoznačnost a přístupnost dokumentů 
s pokyny, které by měly být shrnuty do 
příručky a přeloženy do úředních jazyků 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit 
účast nových členských států na 
projektech rámcového programu tím, že 
se zjednoduší postupy pro podávání 
žádostí a zadávání zakázek, které jsou 
značnou překážkou pro přijetí ve fázi 
návrhů, a to zejména pro ty, kteří se 
o účast ucházejí poprvé;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. požaduje větší transparentnost pro 
žadatele prostřednictvím přístupu
k informacím ve všech fázích, případně 
pomocí otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. doporučuje zlepšení, pokud jde 
o jistotu poskytovanou zainteresovaným 

33. doporučuje zlepšení, pokud jde 
o jistotu poskytovanou zainteresovaným 
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stranám tím, že na Komisi bude, pokud 
možno, jediný vedoucí projektu, který bude 
během celého životního cyklu daného 
projektu poskytovat individuální podporu, 
a pravidla budou prováděna důsledně;

stranám tím, že na Komisi bude, pokud 
možno, jediný vedoucí projektu, který bude 
během celého životního cyklu daného 
projektu poskytovat individuální podporu, 
a pravidla budou prováděna důsledně; 
rovněž doporučuje přístup „jediného 
kontaktního místa“, v jehož rámci lze 
radu ohledně několika různých programů 
získat na jednom jediném kontaktním 
místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. domnívá se, že v každém dokumentu 
poskytnutém Komisí by měl být jasně 
stanoven jeho právní status a mělo by 
v něm být přesně uvedeno, kdo a jakým 
způsobem je jeho obsahem vázán;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje další zavádění elektronické 
správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků 
výzkumu; vyzývá Komisi, aby zřídila 
integrovaný a uživatelsky vstřícný online 
systém; podporuje, aby byly dostupné 
všechny elektronické informace o řízení 

34. podporuje další zavádění elektronické 
správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků 
výzkumu; je přesvědčen, že by tato oblast 
měla být dále rozšířena a měla by být 
transparentnější v tom smyslu, aby všichni 
účastníci mohli sledovat veškerou činnost; 
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programu (označení, žádost, vyjednávání 
a zpráva); podporuje, aby tento online 
systém byl dostupný od prvního dne 
existence programu; je toho názoru, že by 
měly být podporovány videokonference, 
jež by nahrazovaly osobní setkání;

vyzývá Komisi, aby zřídila integrovaný 
a uživatelsky vstřícný online systém; 
podporuje, aby byly dostupné všechny 
elektronické informace o řízení programu 
(označení, žádost, vyjednávání a zpráva); 
zastává názor, že v současné době existuje 
příliš mnoho dokumentů, které 
neposkytují ucelený přehled o tom, co má 
koordinátor / příjemce podpory učinit pro 
to, aby měl projekt úspěch; podporuje, aby 
tento online systém byl dostupný od 
prvního dne existence programu; je toho 
názoru, že by měly být podporovány 
videokonference, jež by nahrazovaly 
osobní setkání;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje další zavádění elektronické 
správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků 
výzkumu; vyzývá Komisi, aby zřídila 
integrovaný a uživatelsky vstřícný online 
systém; podporuje, aby byly dostupné 
všechny elektronické informace o řízení 
programu (označení, žádost, vyjednávání 
a zpráva); podporuje, aby tento online 
systém byl dostupný od prvního dne 
existence programu; je toho názoru, že by 
měly být podporovány videokonference, 
jež by nahrazovaly osobní setkání;

34. podporuje další zavádění elektronické 
správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků 
výzkumu; vyzývá Komisi, aby zřídila 
integrovaný a uživatelsky vstřícný online 
systém; podporuje, aby byly dostupné 
všechny elektronické informace o řízení 
programu (označení, žádost, vyjednávání 
a zpráva); podporuje, aby tento online 
systém byl dostupný od prvního dne 
existence programu; je toho názoru, že by 
měly být podporovány videokonference, 
jež by nahrazovaly osobní setkání; 
doporučuje, aby služby elektronické 
správy používaly při komunikaci s občany 
otevřené protokoly a formáty, aby byla 
zaručena jejich přístupnost 
a interoperabilita;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje další zavádění elektronické 
správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků 
výzkumu; vyzývá Komisi, aby zřídila 
integrovaný a uživatelsky vstřícný online 
systém; podporuje, aby byly dostupné 
všechny elektronické informace o řízení 
programu (označení, žádost, vyjednávání 
a zpráva); podporuje, aby tento online 
systém byl dostupný od prvního dne 
existence programu; je toho názoru, že by 
měly být podporovány videokonference, 
jež by nahrazovaly osobní setkání;

34. podporuje další zavádění elektronické 
správy a nástrojů informačních technologií, 
a zejména rozvoj portálu účastníků 
výzkumu a zavedení elektronického 
podpisu; vyzývá Komisi, aby zřídila 
integrovaný a uživatelsky vstřícný online 
systém; podporuje, aby byly dostupné 
všechny elektronické informace o řízení 
programu (označení, žádost, vyjednávání 
a zpráva); podporuje, aby tento online 
systém byl dostupný od prvního dne 
existence programu; je toho názoru, že by 
měly být podporovány videokonference, 
jež by nahrazovaly osobní setkání;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. je přesvědčen, že financování EU by 
mělo být pro skutečně inovační myšlenky 
přístupnější, a podporuje vytvoření 
pilotního projektu, jehož účelem je 
financování nezávislých osvědčených 
postupů, které se v oblasti výzkumu 
a inovací od počátku osvědčily jako 
úspěšné a novátorské, a sice 
prostřednictvím výzvy k předkládání 
návrhů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 102
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vítá pilotní projekt Komise nazvaný 
otevřený přístup, jehož cílem je zlepšit 
přístup k výsledkům výzkumu jak pomocí 
systému Cordis, tak i povzbuzováním 
vědeckých pracovníků k tomu, aby svůj 
výzkum registrovali v archivu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje, že je nutné, aby ve všech 
členských státech a regionech existoval 
jednotný postup podávání žádostí se 
společným formulářem žádosti pro 
všechny členské státy, který bude 
dostupný ve 23 úředních jazycích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje, že je zapotřebí větší 
transparentnost, pokud jde o proces 
výběru témat pro výzvy, který by měl 
zajistit náležité zapojení příslušných 
zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. doporučuje, aby Komise zahájila 
informační kampaň na zvýšení povědomí 
o nástrojích informačních technologií, jež 
jsou v rámci tohoto programu k dispozici;

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. doporučuje vytvoření 
transparentnějšího, soudržného  
a harmonizovaného systému srovnávacího 
hodnocení na základě kvality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá k tomu, aby při návrhu 
podstaty budoucího rámcového programu 
bylo dosaženo lepší synchronizace 
s regionálními a vnitrostátními 
výzkumnými programy s cílem zabránit 
duplicitě, a aby se tudíž řešily základní 
potřeby EU, pokud jde o výzkum  
a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. je přesvědčen, že by ve všech 
systémech financování a programech 
podporovaných Komisí měly být podle 
typu příjemce podpory používány stejné 
zásady financování (míry financování 
a pravidla pro financování);

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. doporučuje omezený soubor pravidel 36. doporučuje omezený soubor pravidel 
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pro financování výzkumu a vývoje 
a vyzývá k soudržnosti a harmonizaci při 
provádění a interpretaci pravidel a postupů; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat tento 
soubor předpisů na celý RP a přidružené 
nástroje i v rámci Komise, a to bez ohledu 
na to, který subjekt nebo výkonná agentura 
za provádění odpovídá;

a postupů pro financování výzkumu 
a vývoje v rámci EU a vyzývá k zachování 
soudržnosti a harmonizace při provádění 
a interpretaci těchto pravidel a postupů; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat tento 
soubor předpisů ve všech fázích – od 
schválení projektu až po jeho provádění 
v rámci výzkumného programu –
a přidružené nástroje i v rámci Komise, 
a to bez ohledu na to, který subjekt nebo 
výkonná agentura za provádění odpovídá; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. doporučuje omezený soubor pravidel 
pro financování výzkumu a vývoje 
a vyzývá k soudržnosti a harmonizaci při 
provádění a interpretaci pravidel a postupů; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat tento 
soubor předpisů na celý RP a přidružené 
nástroje i v rámci Komise, a to bez ohledu 
na to, který subjekt nebo výkonná agentura 
za provádění odpovídá;

36. doporučuje omezený soubor pravidel 
a společných zásad pro financování 
výzkumu a vývoje ze strany EU a vyzývá 
k soudržnosti a harmonizaci při provádění 
a interpretaci pravidel a postupů; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat tento 
společný soubor předpisů na celý RP 
a přidružené nástroje i v rámci Komise, 
a to bez ohledu na to, který subjekt nebo 
výkonná agentura za provádění odpovídá;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá k vytvoření společného rámce 
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pravidel, který by platil pro všechny 
nástroje pro financování programů na 
podporu výzkumu a inovací, aby se snížila 
byrokracie a výdaje související 
s využíváním doplňkových finančních 
nástrojů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. je přesvědčen, že přístup, jehož cílem 
je usnadnit nalezení společných 
základních zásad, by se neměl dotknout 
vnitrostátních etických alternativ 
a specifičností ve v otázkách výzkumu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. doporučuje zavedení mechanismů 
společného řízení v rámci Komise 
a zahájení odborného školení pro vedoucí 
projektů a interní auditory; naléhavě 
požaduje vytvoření mechanismu odvolání, 
např. zřízení funkce „prostředníka RP“, pro 
účastníky v případech nesoustavné 
a nekonzistentní interpretace pravidel 
a postupů;

37. doporučuje zavedení mechanismů 
společného řízení v rámci Komise 
a zahájení odborného školení pro vedoucí 
projektů a interní auditory; naléhavě 
požaduje vytvoření mechanismu odvolání, 
např. zřízení funkce „prostředníka RP“, pro 
účastníky v případech nesoustavné 
a nekonzistentní interpretace pravidel 
a postupů; je přesvědčen, že rozhodnutí 
přijatá tímto prostředníkem by měla být 
konečná a závazná;
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. doporučuje zavedení mechanismů 
společného řízení v rámci Komise 
a zahájení odborného školení pro vedoucí 
projektů a interní auditory; naléhavě 
požaduje vytvoření mechanismu odvolání, 
např. zřízení funkce „prostředníka RP“, pro 
účastníky v případech nesoustavné 
a nekonzistentní interpretace pravidel 
a postupů;

37. doporučuje zavedení mechanismů 
společného řízení v rámci Komise 
a zahájení odborného školení pro vedoucí 
projektů a interní auditory; naléhavě 
požaduje vytvoření mechanismu odvolání, 
např. zřízení funkce „prostředníka RP“, pro 
účastníky v případech nesoustavné 
a nekonzistentní interpretace pravidel 
a postupů; je přesvědčen, že rozhodnutí 
přijatá tímto prostředníkem by měla být 
konečná a závazná;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. domnívá se, že při restrukturalizaci 
rámce pro financování výzkumu a pro 
umožnění dalšího pokroku ve
zjednodušování financování výzkumu hraje 
klíčovou úlohu revize finančního nařízení, 
služebního řádu a zavedení přijatelného 
rizika výskytu chyb spojeného 
s výzkumem (TRE);

39. domnívá se, že při restrukturalizaci 
rámce pro financování výzkumu a v zájmu 
dalšího pokroku v podporování výzkumu 
a zjednodušování financování hraje 
klíčovou úlohu komplexní revize postupů, 
včetně finančního nařízení a služebního 
řádu, a plánování přijatelného rizika 
výskytu chyb (TRE) pro zavádění 
specifických výzkumných projektů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 116
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi, aby posoudila 
užitečnost každého jednotlivého nástroje
v rámci každého programu, aby vybrala ty, 
které mají zvláštní úlohu v podporování 
výzkumu a rozvoje, a aby v souladu 
s oblastmi společného zájmu zlepšila 
koordinaci mezi nimi a současně zachovala 
dostatečnou pružnost, aby bylo možno 
přizpůsobit specifičnost projektu jeho 
velikosti;

40. vyzývá Komisi, aby posoudila účinnost 
každého jednotlivého nástroje v rámci 
každého programu, pokud jde o dosažení 
konkrétních politických cílů, a vyzývá ji, 
aby omezila různorodost nástrojů všude 
tam, kde se jednoznačně neprokáže 
účinnost nebo významný přínos, a aby 
současně zachovala dostatečnou pružnost, 
aby bylo možno vyhovět specifičnosti 
projektu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby zvážila a zavedla 
v příštím RP8 specifická pravidla, která 
umožní vyšší účast MSP v rámcovém 
programu, včetně toho, že MSP vyčlení 
minimální kvótu ve výši 15 % celkové 
hodnoty RP8;

Or. ro

Pozměňovací návrh 118
Philippe Lamberts, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
pokyn týkající se projektů s rozpočtem 
vyšším než 100 milionů EUR, který 
stanoví, aby byl celý postup schvalování 
byl zahájen znovu v případě, že plánovaný 
rozpočet překročí původní rozpočet o více 
než 15 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. podporuje jako základ pro RP8 
vědecky podložený systém financování 
a dobře vyvážené rozdělování oběma 
směry: přístup shora dolů zaměřený na 
dopad a vědecky orientovaný přístup zdola 
nahoru.

41. podporuje jako základ pro RP8 
vědecky podložený systém financování 
a dobře vyvážené rozdělování oběma 
směry: přístup shora dolů zaměřený na 
dopad a vědecky orientovaný přístup zdola 
nahoru; vyzývá Komisi, aby zřídila 
skupinu odborníků, v jejímž rámci 
špičkoví vědečtí pracovníci (např. 
cesionáři Evropské výzkumné rady) 
navrhnou nová témata pro budoucí výzvy 
a programy, s cílem zajistit v evropském 
výzkumu špičkovou kvalitu a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly legislativní rámec, který by 
napomohl zvýšení investic soukromého 
sektoru do výzkumu a inovací, zejména 
v oblasti aplikovaného výzkumu, tak aby 
EU mohla splnit svůj závazek využít na 
výzkum a inovace 3 % HDP;

Or. ro

Pozměňovací návrh 121
Philippe Lamberts, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. je přesvědčen, že RP8 by měl zohlednit 
celý inovační řetězec od hraničního 
výzkumu přes technický rozvoj, 
demonstrace, šíření, zhodnocení výsledků 
až po rychlé začleňování výsledků 
výzkumu na trhy;

42. je přesvědčen, že RP8 by měl zohlednit 
celý inovační řetězec od hraničního 
výzkumu přes technický rozvoj, 
demonstrace, až po jejich šíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. je přesvědčen, že RP8 by měl zohlednit 
celý inovační řetězec od hraničního 
výzkumu přes technický rozvoj, 
demonstrace, šíření, zhodnocení výsledků 
až po rychlé začleňování výsledků 
výzkumu na trhy;

42. je přesvědčen, že RP8 by se měl 
zaměřit na hraniční výzkum a současně 
by měl zohlednit celý inovační řetězec od 
hraničního výzkumu přes technický rozvoj, 
demonstrace, šíření, zhodnocení výsledků 
až po rychlé začleňování výsledků 
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výzkumu na trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. je přesvědčen, že RP8 by měl 
podporovat spolupráci mezi evropskými 
výzkumnými pracovníky zavedením 
systému „výzkumných voucherů“, v jehož 
rámci budou finanční prostředky 
poskytnuty vědeckým pracovníkům poté, 
co se přesunou na univerzity v jiných 
členských státech, což bude přínosem pro 
střediska špičkové úrovně, nezávislé 
univerzity i pro zvýšení mobility 
výzkumných pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá Komisi, aby zveřejnila analýzu 
úrovně zapojení různých členských států 
do RP7 a aby výsledky zohlednila s cílem 
zajistit vyrovnaný rozvoj výzkumu v rámci 
RP8 ve všech členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Vicky Ford, Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. je přesvědčen, že při stanovování 
priorit pro RP8 by měly být zváženy širší 
možnosti financování inovací, které 
nejsou založeny na grantech, včetně
podniků veřejného a soukromého sektoru 
a půjček pro kapitálové investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. doporučuje, aby RP8 byl dále 
internacionalizován prostřednictvím 
spolupráce s třetími zeměmi, včetně 
rozvojových zemí;

43. doporučuje, aby RP8 byl dále 
internacionalizován prostřednictvím 
spolupráce s třetími zeměmi, včetně 
rozvojových zemí a také se stávajícími 
hlavními ekonomikami, jako je USA, 
Japonsko, a s rozvíjejícími se 
ekonomikami, jako je Čína, Indie 
a Brazílie; je přesvědčen, že spolupráce 
s rozvojovými zeměmi by se měla zaměřit 
zejména na výzkumné projekty, které mají 
význam pro rozvoj těchto zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Philippe Lamberts, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 43
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. doporučuje, aby RP8 byl dále 
internacionalizován prostřednictvím 
spolupráce s třetími zeměmi, včetně 
rozvojových zemí;

43. doporučuje, aby RP8 byl dále 
internacionalizován prostřednictvím 
spolupráce s třetími zeměmi, včetně 
rozvojových zemí, přičemž jim poskytne 
jednoduchá a konkrétní pravidla pro 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. doporučuje, aby RP8 byl dále 
internacionalizován prostřednictvím 
spolupráce s třetími zeměmi, včetně 
rozvojových zemí;

43. doporučuje, aby RP8 byl dále 
internacionalizován prostřednictvím 
spolupráce s třetími zeměmi, včetně 
rozvojových zemí, s cílem posílit a otevřít 
evropský výzkumný prostor;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. podporuje úlohu Komise jakožto 
strážkyně tam, kde je třeba financování od 
vnitrostátních nebo regionálních orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Niki Tzavela, Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. s ohledem na nadcházející přípravy 
na RP8 podporuje výměnu osvědčených 
postupů a norem s jinými mezinárodními 
partnery, zejména se Spojenými státy 
americkými;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. vítá zřízení podskupiny, která se 
v rámci Komise zabývá inovacemi, a její 
jednání o tom, jak měřit účinnost politiky 
EU v oblasti výzkumu a rozvoje a s tím 
spojené výdaje na projekty v rámci 
výzkumu a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 43 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43b. je přesvědčen, že zaměření na 
výsledky je důležité, avšak neměl by to být 
jediný smysl činnosti, protože je důležité 
investovat do základního výzkumu, který 
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umožňuje, aby došlo k zásadním objevům;

Or. en


