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Pozměňovací návrh 159
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový), za dílčím nadpisem 3 „Zjednodušení, zmírňování roztříštěnosti, 
financování a standardizace“ 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že náklady příležitosti 
jsou spojeny s tradičnějšími odvětvími 
výdajů EU, a upozorňuje na potřebu sladit 
priority v rámci strategie EU 2020 
s rozpočtovou politikou; vyzývá proto
k vyčlenění větší části rozpočtu EU na 
výzkum, vývoj a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový), za dílčím nadpisem 3 „Zjednodušení, zmírňování roztříštěnosti, 
financování a standardizace“ 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje množství rozpočtových 
prostředků EU na výzkum, vývoj 
a inovace ve srovnání s rozpočty 
členských států, jež jsou odpovědné za 
většinu finančních prostředků pro veřejný 
výzkum, je poměrně malé; vyzývá proto 
k většímu důrazu na nástroje financování 
s pákovým efektem na vnitrostátní výdaje 
na výzkum, na soukromé investice a na 
financování ze strany EIB s cílem 
podporovat koordinaci úsilí a stimulovat 
investice vedoucí ke splnění evropských 
cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby vytvořila
jednoduchý a přístupný systém, který 
urychlí inovace, zaměří se na závažné 
společenské výzvy a bude aktivně bránit 
roztříštěnosti a byrokracii;

13. vyzývá Komisi, aby sloučila stávající 
režimy podpor a podpůrné struktury 
s cílem vytvořit jednoduchý a přístupný 
systém, který urychlí inovace, zaměří se na 
závažné společenské výzvy a bude aktivně 
bránit roztříštěnosti a byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zřídila jednotné kontaktní 
místo, tedy službu, kde všechny zúčastněné 
strany (obzvláště inovativní malé firmy) –
včetně orgánů místní a regionální vlády –
mohou žádat o finanční podporu nebo 
budou spojeni s možnými partnery;

14. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zřídila jednotné kontaktní 
místo, tedy službu, kde všechny zúčastněné 
strany (obzvláště inovativní malé firmy) –
včetně orgánů místní a regionální vlády –
mohou žádat o finanční podporu nebo 
budou spojeni s možnými partnery; v tomto 
ohledu funguje stávající model národních 
kontaktních míst pro 7. rámcový program 
dobře a měl by být použit jako vzor pro 
nové nástroje pro jiné programy 
financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zřídila jednotné 
kontaktní místo, tedy službu, kde všechny 
zúčastněné strany (obzvláště inovativní 
malé firmy) – včetně orgánů místní 
a regionální vlády – mohou žádat 
o finanční podporu nebo budou spojeni 
s možnými partnery;

14. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy přezkoumala stávající 
konzultační služby, jakož i možnost zřízení 
jednotného kontaktního místa, tedy 
služby, kde všechny zúčastněné strany 
(obzvláště inovativní malé firmy) – včetně 
orgánů místní a regionální vlády – mohou 
žádat o finanční podporu nebo budou 
spojeni s možnými partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zřídila jednotné kontaktní 
místo, tedy službu, kde všechny zúčastněné 
strany (obzvláště inovativní malé firmy) –
včetně orgánů místní a regionální vlády –
mohou žádat o finanční podporu nebo 
budou spojeni s možnými partnery;

14. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zřídila jednotné kontaktní 
místo, tedy službu, kde všechny zúčastněné 
strany (obzvláště inovativní malé a střední 
firmy) – včetně orgánů místní a regionální 
vlády – mohou požadovat informace 
a žádat o finanční podporu nebo budou 
spojeni s možnými partnery;

Or. el

Pozměňovací návrh 165
Judith A. Merkies

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

14a. zdůrazňuje potřebu podporovat malé 
a střední podniky počínaje první fází 
inovace až po její dokončení, aby byly 
schopné inovovat a mohly se účastnit 
evropských stimulačních programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je nakloněn strategiím 
internacionalizace klastrů směřujícím 
k vytvoření náležitých systémů podpory 
a poradenství pro malé a střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. zdůrazňuje, že je potřeba, aby se 
evropské klastry více zviditelnily a aby 
účinněji prezentovaly své úspěchy 
a výsledky; domnívá se, že by pro 
inovativní malé a střední podniky měla být 
vytvořena platforma služeb v podobě 
odkazu, který by sdružoval různé klastry 
a technologické parky v Evropě a po 
celém světě (např. v oblasti Středomoří);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 169
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
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společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby 
podporovala inovace, a to nejen 
prostřednictvím strukturálního
financování a části fondů Společné 
zemědělské politiky a výnosů z aukcí 
v systému obchodování s emisními 
povolenkami; připojuje se k výzvě Rady, 
aby byla nastolena nová rovnováha mezi 
důvěrou a kontrolou a mezi podstoupením 
rizika a jeho eliminací a aby bylo zároveň 
uznáno, že výzkum a inovace jsou vysoce 
rizikové činnosti bez zaručených výsledků;

Or. el

Pozměňovací návrh 170
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 

15. vyzývá Komisi, aby zavedla jednotný 
rámec politiky s jednotnými pravidly 
a náhradami pro podobné kategorie 
subjektů, vytvořila synergie a propojila
případně prostředky programů na podporu 
výzkumu, vývoje a inovací, jako jsou 
rámcové programy, společné technologické 
iniciativy, rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, společné 
programy, Evropský inovační 
a technologický institut a Evropský 
strategický plán pro energetické 
technologie, a aby směřovala strukturální 
financování a části fondů Společné 
zemědělské politiky a výnosů z aukcí
v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
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eliminací; rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky do inovací;
připomíná členským států, aby dodržely 
svůj závazek vyčlenit 50 % výnosů ze 
systému obchodování s emisními 
povolenkami na financování opatření 
souvisejících se změnou klimatu, včetně 
inovačních projektů; připojuje se k výzvě 
Rady, aby byla nastolena nová rovnováha 
mezi důvěrou a kontrolou a mezi 
podstoupením rizika a jeho eliminací;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

15. vyzývá Komisi, aby zavedla jednotný 
rámec politiky s jednotnými pravidly, 
který povede k lepšímu způsobu
financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že podpoří 
výraznější zapojení finančního sektoru 
a že vytvoří synergie a propojí případně 
prostředky programů na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací, jako jsou rámcové 
programy, společné technologické 
iniciativy, rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, společné 
programy, Evropský inovační 
a technologický institut a Evropský 
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strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

strategický plán pro energetické 
technologie, a aby směřovala strukturální 
financování a části fondů Společné 
zemědělské politiky a výnosů z aukcí 
v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena lepší
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

Or. da
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Pozměňovací návrh 175
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací; připojuje se 
k výzvě Rady, aby byla nastolena nová 
rovnováha mezi důvěrou a kontrolou 
a mezi podstoupením rizika a jeho 
eliminací;

15. vyzývá Komisi, aby zavedla lepší 
způsob financování inovací tím, že vytvoří 
synergie a propojí případně prostředky 
programů na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací, jako jsou rámcové programy, 
společné technologické iniciativy, rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, společné programy, Evropský 
inovační a technologický institut 
a Evropský strategický plán pro 
energetické technologie, a aby směřovala 
strukturální financování a části fondů 
Společné zemědělské politiky a výnosů 
z aukcí v systému obchodování s emisními 
povolenkami do inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připojuje se k výzvě Rady, aby byla 
nastolena nová rovnováha mezi důvěrou 

a kontrolou a mezi přijímáním rizika 
a jeho eliminací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje na skutečnost, že 
subjekty, jež se účastí inovačního procesu, 
musí absolvovat odlišné postupy a  splnit 
odlišná kritéria způsobilosti, a to jak 
v rámci různých evropských programů, 
tak mezi evropskými programy 
a programy vnitrostátními; to vede 
k byrokracii, vysokým nákladům 
a plýtvání časem a příležitostmi; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se společně 
zavázaly k provedení zjednodušení 
a sblížení postupů výběru a kritérií 
způsobilosti, jež jsou používány 
v Evropském výzkumném a inovačním 
prostoru;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu předložila externí hodnocení 
inovačních nástrojů vytvořených v rámci 
7. rámcového programu, jako jsou 
technologické platformy a společné 
technologické iniciativy, přičemž 
hodnocení by mělo zahrnovat činnosti, 
výzvy, inovační projekty a výsledky (pokud 
existují) a finanční příspěvek z veřejných 
a soukromých prostředků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 179
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. znovu opakuje, že je potřeba značně 
navýšit investice do výzkumu, vývoje 
a inovací, a to jak soukromé, tak veřejné, 
aby si evropský průmysl nadále zachoval 
vedoucí technologické postavení a udržel 
globální konkurenceschopnost 
v oblastech, jako je doprava a energetická 
účinnost; kromě toho je navýšení 
veřejného financování výzkumu, vývoje 
a inovací nezbytné pro zapojení 
soukromých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá k tomu, aby budoucí rámcový 
program posílil optimální využití výsledků 
výzkumu tím, že je prostřednictvím 
rozšíření rozsahu financování projektu 
napojí na inovační proces tak, aby 
zahrnoval ukázkovou a prototypovou fázi;

Or. es
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Pozměňovací návrh 181
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je důležité lépe 
podporovat provádění politik a programů, 
jež posilují součinnost v rámci řetězce 
infrastruktury pro výzkum a vývoj-
inovace-vytváření pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. doporučuje změnit mandát EIB, aby 
umožnil poskytování úvěrů a kapitálu na 
financování výzkumu a inovací, jež nesou 
větší míru rizika a které jsou blíže trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že velmi rozšířená 
kultura eliminace rizika, která panuje ve 
veřejných orgánech a pramení z velkého 
důrazu na finanční audity a kontroly, je 
překážkou pro inovace; zdůrazňuje 
potřebu vybudovat ve veřejné správě a 
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u širší veřejnosti kulturu učení, přijímání 
rizika a odpovědnosti za reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. administrativní a finanční usnadnění 
postupů veřejného financování, zejména 
v rámcových programech EU, je 
předpokladem pro stabilitu, právní jistotu 
pro zúčastněné strany a následně pro 
vyšší míru zapojení průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, členské státy 
a regiony, aby vytvořily společné 
ukazatele a metody hodnocení s cílem 
změřit dopad svých inovačních politik 
a používání svých nástrojů ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. znovu opakuje, že by rámcové 
programy měly nadále podporovat 
spolupráci ve výzkumu, pokud jde o oblast 
průmyslu, neboť tak dochází k zapojení 
finančních prostředků z průmyslu a má to 
pozitivní vliv na vytváření produktivních 
inovací na jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá o zachování pevného 
základu vynikající kvality v oblasti 
základního výzkumu, a to na základě 
úspěchů Evropské rady pro výzkum;

16. naléhavě žádá o zachování pevného 
základu vynikající kvality v oblasti 
základního výzkumu, a to na základě 
úspěchů Evropské rady pro výzkum
a o zachování pevného základu pro 
aplikovaný vědecký výzkum a inovace 
prostřednictvím vytvoření agentury pro 
aplikovaný výzkum a inovace po vzoru 
Evropské rady pro výzkum, která by 
případně sloučila stávající struktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že by měla být věnována 
větší pozornost zajištění uvádění výsledku 
inovací na trh; proto by měly být dostupné 
zvláštní finanční nástroje na podporu 
uvádění úspěšných technologií na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby více propojila 
nástroje financování s inovačními 
opatřeními na straně poptávky, jako je 
iniciativa pro vyspělé trhy;

17. vyzývá Komisi, aby více propojila 
nástroje financování s inovacemi na straně 
poptávky a poskytovala podporu 
začínajícím podnikům, které potřebují 
rychle získat přístup na evropský či 
mezinárodní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby více propojila 
nástroje financování s inovačními 
opatřeními na straně poptávky, jako je 
iniciativa pro vyspělé trhy;

17. vyzývá Komisi, aby více propojila 
nástroje financování s inovačními 
opatřeními na straně poptávky, jako je 
iniciativa pro vyspělé trhy; je pro to, aby 
byly tyto nástroje více zacíleny přímo na 
malé a střední podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje význam doktorských 
programů pro evropské inovace 
a navrhuje vytvořit evropský rámec pro 
doktorské programy, který podpoří 
celoživotní učení a zapojí podniky do 
podpory, propagace a využití výsledků 
výzkumu; vyzývá členské státy, aby 
odstranily veškeré legislativní či 
administrativní překážky, jež by mohly 
omezit přístup zájemců k doktorským 
programům;   

Or. ro

Pozměňovací návrh 192
Paul Rübig, António Fernando Correia De Campos, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že aby byla do roku 2020 
vytvořena skutečná Unie inovací a aby byl 
do roku 2014 dokončen Evropský 
výzkumný prostor, potřebuje Evropská 
unie celoevropské výzkumné 
infrastruktury, jako jsou projekty 
výzkumné infrastruktury zaměřené na 
biologické a lékařské vědy; zdůrazňuje, že 
bude mít tudíž zásadní význam vytvoření 
vhodného mechanismu financování pro 
jejich udržitelné uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby uvažovala 
o programech s více fondy pro členské 
státy a regiony, které je chtějí využívat; 
domnívá se, že by to přispělo 
k integrovanějšímu a flexibilnějšímu 
způsobu práce a zvýšilo účinnost mezi 
různými fondy (strukturální fondy 
a rámcové programy pro výzkum a vývoj);

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje zásadní propojení mezi 
inovacemi a trhem; má za to, že by měl být 
zaveden finanční nástroj na podporu 
financování projektů, které jsou 
prováděny inovativními malými 
a středními podniky a za využití klíčových 
generických technologií, za účelem jejich 
přímého uplatnění na trhu pro řešení 
hlavních společenských výzev (stárnutí 
obyvatelstva, zdraví atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje potřebu podporovat 
složenou finanční architekturu a rozvoj 
nových finančních mechanismů, které 
kombinují rovněž automatické a grantové 
nástroje, s cílem posílit investice potřebné 
k dosažení strategických cílů v oblasti 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá návrh Komise, aby byly do roku
2014 uvolněny prostředky na podporu 
zvýšení a posílení soukromého 
financování nezbytného pro prosazování 
inovací v Evropě;

Or. el

Pozměňovací návrh 197
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. je toho názoru, že by měl být vytvořen 
obecný program financování, který by se 
vztahoval na všechny oblasti inovací, 
přičemž finanční prostředky by byly 
vyhrazeny pro projekty s originálními cíli 
nebo cíli, na něž se nevztahují opatření 
k financování v rámci rámcového 
programu pro konkurenceschopnost 
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a inovace; domnívá se, že by tento 
program měl financovat projekty 
předložené podniky anebo klastry, jež by 
EU díky urychlenému provádění pilotních 
projektů poskytovaly konkurenční výhodu 
na mezinárodní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ještě 
rozšířila úspěšný finanční nástroj na sdílení 
rizik Evropské investiční banky tím, že 
zlepší dostupné záruky, poskytne dalších 
500 milionů EUR v roce 2011, navýší 
stávající objem finančních prostředků z 1 
miliardy na 5 miliard EUR po roce 2014 
a diverzifikuje rizikový faktor;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ještě 
rozšířila úspěšný finanční nástroj na sdílení 
rizik Evropské investiční banky tím, že 
soukromým podnikům či veřejným 
orgánům s vyšším profilem finančního 
rizika poskytne úvěry pro jejich činnost 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
a poskytne za ně záruky, že zlepší 
dostupné záruky, poskytne dalších 500 
milionů EUR v roce 2011, navýší stávající 
objem finančních prostředků z 1 miliardy 
na 5 miliard EUR po roce 2014 
a diverzifikuje druhy struktur sdílení 
rizika s cílem poskytnout lepší přístup 
k financování pro podniky – zejména 
malé a střední;

Or. en

Pozměňovací návrh 199

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ještě 
rozšířila úspěšný finanční nástroj na sdílení 
rizik Evropské investiční banky tím, že 
zlepší dostupné záruky, poskytne dalších 
500 milionů EUR v roce 2011, navýší 
stávající objem finančních prostředků z 1 
miliardy na 5 miliard EUR po roce 2014 
a diverzifikuje rizikový faktor;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ještě 
rozšířila úspěšný finanční nástroj na sdílení 
rizik Evropské investiční banky tím, že 
zlepší dostupné záruky a zvýší faktor záruk 
proti riziku, poskytne dalších 500 milionů 
EUR v roce 2011, navýší stávající objem 
finančních prostředků z 1 miliardy na 5 
miliard EUR po roce 2014 a diverzifikuje 
rizikový faktor;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ještě 
rozšířila úspěšný finanční nástroj na sdílení 
rizik Evropské investiční banky tím, že 
zlepší dostupné záruky, poskytne dalších
500 milionů EUR v roce 2011, navýší 
stávající objem finančních prostředků z 1 
miliardy na 5 miliard EUR po roce 2014 
a diverzifikuje rizikový faktor;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ještě 
rozšířila úspěšný finanční nástroj na sdílení 
rizik Evropské investiční banky tím, že 
zlepší dostupné záruky, poskytne další 
investiční injekci ve výši 500 milionů EUR 
v roce 2011, navýší stávající objem 
finančních prostředků z 1 miliardy na 5 
miliard EUR po roce 2014 a diverzifikuje 
rizikový faktor;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že by měl být vytvořen 
evropský fond pro financování investic, 
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aby podpořil investice do inovativních 
malých a středních podniků, a to 
prostřednictvím sdílení rizika 
zahrnujícího využívání soukromých 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá návrh Komise na vymezení 
specifických investic určených pro 
začínající inovativní podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do nástrojů založených na půjčkách, jako je 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik a Evropský 
investiční fond, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě;

19. naléhavě žádá Komisi, aby podnítila 
výzkum, který je blízko trhu, a to 
prostřednictvím nástrojů založených na 
půjčkách a kapitálových nástrojů, jako je 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik, Evropský investiční 
fond, režimy zadávání zakázek ve fázi před 
uzavřením smlouvy a navýšené 
financování ukázkových a pilotních 
činností, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 204
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do nástrojů založených na půjčkách, jako je 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik a Evropský 
investiční fond, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě;

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do nástrojů založených na půjčkách
a kapitálových nástrojů, jako je Finanční 
nástroj na sdílení rizik a rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace, jež 
spadají pod Evropskou investiční banku 
a Evropský investiční fond, a aby malým 
a středním podnikům zaručila přístup 
k těmto nástrojům po celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do nástrojů založených na půjčkách, jako je 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik a Evropský 
investiční fond, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do nástrojů založených na půjčkách, jako je 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik a Evropský 
investiční fond, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě; zdůrazňuje 
potřebu zacelit mezery ve financování, 
pokud jde o začínající (přeshraniční) 
podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do nástrojů založených na půjčkách, jako je 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik a Evropský 
investiční fond, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě;

19. naléhavě žádá Komisi, aby přesunula 
větší podíl výzkumu, který je blízko trhu, 
do ukázkových projektů prostřednictvím 
relevantních nástrojů založených na 
půjčkách, jako je rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, Finanční 
nástroj na sdílení rizik a Evropský 
investiční fond, a aby malým a středním 
podnikům poskytla přístup k těmto 
nástrojům po celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že rozvojový potenciál 
rizikového kapitálu v EU zdaleka nebyl 
realizován, protože je v důsledku 
rozdílných pravidel a daňových režimů 
rozdělen do 27 různých trhů; vítá 
odhodlání Komise podporovat opatření 
umožňující fondům rizikového kapitálu 
usazeným v jakémkoli členském státě 
působit a investovat svobodně v celé EU; 
domnívá se, že úsilí o splnění tohoto cíle 
by bylo možné podpořit opatřením, na 
jehož základě by veřejné fondy rizikového 
kapitálu jednoho členského státu mohly 
investovat v jiném členském státě ve 
spolupráci se soukromými fondy 
a s doplněním finančních prostředků ze 
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strany EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 208
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že při utváření 
finančních nástrojů je nutné plně 
zohlednit a pochopit specifika spojená 
s velikostí podniku, fází rozvoje 
a odvětvím činnosti; vyzývá k přijetí 
naléhavých opatření pro odstranění 
hlavních překážek v počátečních fázích 
rozvoje; zdůrazňuje skutečnost, že 
úspěšné nástroje, jako je Finanční nástroj 
na sdílení rizik a rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, nejsou 
přiměřené pro řešení nedostatků ve 
financování v těchto fázích, a požaduje 
přiměřené nástroje financování 
a politické pobídky pro zapojení 
soukromých investic, zejména do 
počátečního a rizikového kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá k dalšímu rozvoji nástrojů 
a mechanismů pro zlepšení přístupu 
malých a středních podniků ke službám
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pro výzkum a inovace (jako jsou inovační 
poukázky) a dalším znalostním 
obchodním službám (modelování, 
hodnocení rizika atd.), jež jsou zásadní 
pro to, aby malé a střední podniky 
inovovaly a přinášely inovativní řešení na 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. doporučuje zvýšit faktor záruk proti 
riziku vytvořený rozpočtem EU pro systém 
Finančního nástroje na sdílení rizik, 
a umožnit tak širší přístup pro začínající 
podniky a další malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 211

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá ke zlepšení přístupu 
k finanční podpoře pro počáteční fáze 
inovací v podobě počátečního 
financování, neoficiálního financování 
(tzv. business angels) a vyšší míry 
kapitálového a kvazikapitálového 
financování na podporu začínajících 
a malých inovativních podniků, a to jak 
na úrovni EU, tak na úrovni regionální 
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a místní;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vítá návrh Komise, že do roku 2012 
zajistí, aby fondy rizikového kapitálu 
zavedené v jakémkoli členském státě 
mohly fungovat a svobodně investovat 
v celé EU, čímž dojde k vytvoření 
skutečného „jednotného trhu EU 
s rizikovým kapitálem“;

Or. en

Pozměňovací návrh 213

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. je přesvědčen, že splnění cílů 
v oblasti účinného využívání zdrojů 
vyžaduje přístup k inovacím založený na 
hodnotovém řetězci, včetně zlepšování 
a sdílení znalostí, byť i mimo odvětvový 
hodnotový řetězec; vyzývá k přijetí 
odvětvového koordinovaného projektu pro 
malé a střední podniky a opatření 
zaměřených na zjištění potenciálních 
inovací založených na účinném využívání 
zdrojů v rámci hodnotového řetězce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 214

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19d. zdůrazňuje přínosy systémů služeb 
spojených s výrobky a funkčně 
orientovaných obchodních modelů 
z obchodního hlediska a z hlediska 
ekologické účinnosti a vyzývá Komisi, aby 
v této oblasti vypracovala strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například pokud jde o přístup soukromých 
vysokých škol k půjčkám a možnosti 
financování a další finanční nástroje pro 
vysoké školy a další vzdělávací instituce 
třetího stupně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám, výzkumným 
institucím a výzkumné infrastruktuře 
a rozvoji činnosti směřující k transferu 
technologií na základě valorizace 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například prostřednictvím dostatečně 
financovaného a účinného systému 
vyššího vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám a výzkumným 
a technologickým centrům;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných finančních 
a administrativních překážek, například 
těch, které brání přístupu k půjčkám 
vysokým školám;

Or. el

Pozměňovací návrh 220
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celou infrastrukturu 
inovací v zájmu odstranění zbytečných 
překážek, například těch, které brání 
přístupu k půjčkám vysokým školám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 221
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý ekosystém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
znovu posoudily celý systém inovací 
v zájmu odstranění zbytečných překážek, 
například těch, které brání přístupu 
k půjčkám vysokým školám;

Or. ro

Pozměňovací návrh 222
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje význam inovací v rámci 
znalostního trojúhelníku a trvá na potřebě 
vytvořit novou kulturu inovací ve 
stávajícím finančním výhledu i ve 
výhledech po roce 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby co nejlépe 21. vyzývá členské státy, aby co nejlépe 



PE460.774v01-00 34/69 AM\859912CS.doc

CS

využívaly v současném období financování 
strukturální fondy pro výzkum, vývoj 
a inovace a zaměřovaly se přitom na 
závažné společenské výzvy; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zabránily 
nákladnému zdvojování tím, že budou 
podporovat strategie inteligentní 
specializace;

využívaly v současném období financování 
strukturální fondy pro výzkum, vývoj 
a inovace a zaměřovaly se přitom na 
závažné společenské výzvy, a to 
s konečným cílem dosáhnout soudržnosti 
vědy a inovací; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zabránily nákladnému 
zdvojování tím, že budou podporovat 
strategie inteligentní specializace; domnívá 
se, že by regionům, kterým se podaří splnit 
svou úlohu a dosáhnout pokroku 
v budování této evropské specializace, 
měly být přiznány prémie či pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby co nejlépe 
využívaly v současném období financování 
strukturální fondy pro výzkum, vývoj 
a inovace a zaměřovaly se přitom na 
závažné společenské výzvy; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zabránily 
nákladnému zdvojování tím, že budou 
podporovat strategie inteligentní 
specializace;

21. vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s regiony co nejlépe využívaly 
v současném období financování 
strukturální fondy pro výzkum, vývoj 
a inovace a zaměřovaly se přitom na 
závažné společenské výzvy a na uvedení 
strategií a priorit strukturálních fondů do 
souladu s cíli strategie EU 2020; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zabránily 
nákladnému zdvojování tím, že budou 
podporovat strategie inteligentní 
specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby co nejlépe 
využívaly v současném období financování 
strukturální fondy pro výzkum, vývoj 
a inovace a zaměřovaly se přitom na 
závažné společenské výzvy; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zabránily 
nákladnému zdvojování tím, že budou 
podporovat strategie inteligentní 
specializace;

21. vyzývá členské státy, aby co nejlépe 
využívaly v současném období financování 
strukturální fondy pro výzkum, vývoj 
a inovace a zaměřovaly se přitom na 
závažné společenské výzvy; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zabránily 
nákladnému zdvojování tím, že budou 
podporovat strategie inteligentní a lépe 
zacílené specializace;

Or. el

Pozměňovací návrh 226
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že finanční prostředky 
vyčleněné na inovace z Fondu soudržnosti 
zůstávají z velké části nevyužity z důvodu 
nepřiměřených administrativních 
požadavků a potřeby prostředků na 
spolufinancování, jež v době finančních 
omezení nejsou k dispozici; připomíná, že 
tato skutečnost přispívá k prohlubování 
hospodářských nerovností mezi členskými 
státy, které jsou příčinou stávající krize 
eurozóny; vyzývá k reformě a zefektivnění 
strukturálních fondů tak, aby byly 
zpřístupněny pro restrukturalizaci 
zúčastněných hospodářských subjektů, 
zejména malých a středních podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v první polovině roku 2011 zahájily revizi 
operačních programů, aby tak členské 
státy ještě za stávajícího finančního 
výhledu zvýšily účinné čerpání prostředků 
ze strukturálních fondů pro 
konkurenceschopnost a inovace; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 228
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby zavedla finanční 
nástroje s cílem přilákat více soukromého 
kapitálu, a zacelit tak mezeru na trhu, 
pokud jde o investice do výzkumu: 

Or. lt

Pozměňovací návrh 229

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připojuje se k požadavku Rady, která 
vyzvala Komisi, aby předložila návrh na 

22. je přesvědčen, že stanovení kritérií 
a norem je prokazatelnou výraznou hnací 
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urychlení, zjednodušení a modernizaci 
činností standardizace, což zajistí rychlejší 
evropskou odpověď na vývoj inovací na 
globálním trhu;

silou na podporu inovací a udržitelné 
konkurenceschopnosti v několika 
průmyslových odvětvích; připojuje se 
k požadavku Rady, která vyzvala Komisi, 
aby předložila návrh na urychlení, 
zjednodušení, snížení nákladů
a modernizaci činností standardizace
prostřednictvím větší transparentnosti 
a zapojení zúčastněných stran, což zajistí 
rychlejší evropskou odpověď na vývoj 
inovací na globálním trhu; žádá Komisi, 
aby se vážně zabývala úspěšnými 
inovativními mechanismy, jako je 
vytvoření otevřených norem zapojujících 
zúčastněné strany do celého hodnotového 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhá na Evropskou komisi, aby 
pokud jde o její žádost o zvážení moratoria 
na nové nástroje, dokud nebudou ty 
stávající dostatečně rozvinuty a náležitě 
vyhodnoceny, následovala doporučení 
průběžného hodnocení 7. rámcového 
programu (skupiny expertů); vyzývá proto 
ke zvláštní opatrnosti s cílem zabránit 
nedorozumění v důsledku překrývání 
nástrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
s ohledem na skutečnost, že některé 
politiky a právní předpisy EU způsobily 
v minulých letech problémy v oblasti 
výzkumu a inovací a přispěly k uzavření 
řady podniků a přesunu velké části 
evropského farmaceutického 
a chemického průmyslu, vypracovala 
studii, jež by identifikovala problémy 
způsobené stávajícími právními předpisy;

Or. es

Pozměňovací návrh 232
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
finanční cíl v oblasti výzkumu 
a technologického rozvoje pro rok 2020, 
který činí 3 % HDP, a na uznání, že 
výzkum a inovace jsou jediným 
zaručeným způsobem, jak dosáhnout 
hospodářského oživení v EU, zvážila 
možnost stanovit pro členské státy 
prozatímní závaznou minimální úroveň 
financování výzkumu a technologického 
rozvoje ve výši přibližně 1 % HDP do roku 
2015;

Or. el
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Pozměňovací návrh 233
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. doporučuje vyčlenit větší část 
strukturálních fondů na výzkum, vývoj 
a inovace a orientovat tuto část na 
závažné společenské výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, včetně 
inovačních zdravotnických přípravků, 
a zajistit tak přístup 500 milionům 
spotřebitelů;

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, včetně 
inovačních zdravotnických přípravků, 
a zajistit tak přístup 500 milionům 
spotřebitelů; upozorňuje v této souvislosti 
na skutečnost, že v některých odvětvích, 
jako je odvětví zdravotnictví, vedly 
výsledky výzkumu k inovacím, kdykoli to 
věda umožnila, a domnívá se tudíž, že 
pesimismus Komise, pokud jde o inovace, 
je v mnohých případech neodůvodněný;

Or. es

Pozměňovací návrh 235
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, včetně 
inovačních zdravotnických přípravků, 
a zajistit tak přístup 500 milionům 
spotřebitelů;

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, včetně 
inovačních zdravotnických přípravků, 
a zajistit tak přístup 500 milionům 
spotřebitelů; znovu opakuje, že velkou 
výzvou pro evropský jednotný trh je 
roztříštěnost právních úprav a validačních 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, 
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, včetně 
inovačních zdravotnických přípravků, 
a zajistit tak přístup 500 milionům 
spotřebitelů;

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, a zajistit tak 
přístup 500 milionům spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, včetně 
inovačních zdravotnických přípravků, 

23. zdůrazňuje, že je třeba evropský 
jednotný trh bezodkladně dokončit pro 
všechny produkty a služby, a zajistit tak 
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a zajistit tak přístup 500 milionům 
spotřebitelů;

přístup 500 milionům spotřebitelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 238

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je přesvědčen, že výzkum a vývoj 
financovaný z veřejných prostředků musí 
opět začít vytvářet sociálně citlivé a vůči 
spotřebiteli přátelské produkty za 
dostupné ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 239

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vítá iniciativy Komise na podporu 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu financovaného z veřejných 
prostředků, pro zajištění otevřeného 
přístupu jakožto obecné zásady pro 
projekty financované z rámcových 
programů EU a pro rozšíření této politiky 
na data a na podporu rozvoje 
inteligentních informačních služeb pro 
výzkum;
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Or. en

Pozměňovací návrh 240
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že silný a vyvážený systém 
práv duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 
a vynálezům;

24. zdůrazňuje, že silný a vyvážený systém 
práv duševního vlastnictví přispívající 
k větší transparentnosti a k zabránění 
jakémukoli tříštění trhů v oblasti práv 
duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 
a vynálezům, zejména pro vzdělávací 
a neziskové účely;

Or. el

Pozměňovací návrh 241

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že silný a vyvážený systém 
práv duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 

24. zdůrazňuje, že vyvážený systém práv 
duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 
a vynálezům; vítá úsilí Komise zabránit 
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a vynálezům; tomu, aby práva duševního vlastnictví 
představovala překážku hospodářské 
soutěži a inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že silný a vyvážený systém 
práv duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 
a vynálezům;

24. zdůrazňuje, že silný a vyvážený systém
práv duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví – a případně předložila 
legislativní návrhy–, která vytvoří 
rovnováhu mezi právy vynálezců 
a podporou širokého užívání a přístupu ke 
znalostem a vynálezům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 243
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že silný a vyvážený systém 
práv duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 
a vynálezům;

24. zdůrazňuje, že silný, vyvážený 
a náležitě uplatňovaný systém práv 
duševního vlastnictví je jednou 
z rozhodujících rámcových podmínek pro 
inovace; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii v oblasti duševního 
vlastnictví, která vytvoří rovnováhu mezi 
právy vynálezců a podporou širokého 
užívání a přístupu ke znalostem 
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a vynálezům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá ke zvážení nového finančního 
mechanismu, jako například ocenění na 
podporu inovací, který by podporoval 
výzkum v sociálně citlivých oblastech 
s cílem vytvořit znalosti jakožto veřejný 
statek se strategickou hodnotou a inovace 
by jeho prostřednictvím byly finančně 
odměňovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 245

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje zavedení jednotného patentu 
Společenství; vítá přitom širokou podporu 
Rady pro postup posílené spolupráce, 
pokud jde o jednotný patent EU a jeho 
spuštění v roce 2011;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje zavedení jednotného patentu 
Společenství; vítá přitom širokou podporu 
Rady pro postup posílené spolupráce, 
pokud jde o jednotný patent EU a jeho 
spuštění v roce 2011;

25. požaduje zavedení vyváženého 
a nediskriminačního jednotného patentu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje zavedení jednotného patentu 
Společenství; vítá přitom širokou podporu 
Rady pro postup posílené spolupráce, 
pokud jde o jednotný patent EU a jeho 
spuštění v roce 2011;

25. požaduje zavedení jednotného patentu 
Společenství; vítá přitom širokou podporu 
Rady pro postup posílené spolupráce, 
pokud jde o jednotný patent EU a jeho 
spuštění v roce 2011, a to při zachování 
pravidla jednomyslnosti pro stanovení 
nezbytného jazykového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje zavedení jednotného patentu 
Společenství; vítá přitom širokou podporu 

25. požaduje zavedení jednotného patentu 
Společenství; vítá přitom širokou podporu 



PE460.774v01-00 46/69 AM\859912CS.doc

CS

Rady pro postup posílené spolupráce, 
pokud jde o jednotný patent EU a jeho 
spuštění v roce 2011;

Rady pro postup posílené spolupráce, 
pokud jde o jednotný patent EU a jeho 
spuštění v roce 2011; je nakloněn 
vytvoření Evropského patentového fondu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje dokončení Evropského 
výzkumného prostoru – závazku 
vyplývajícího ze Smlouvy – do roku 2014 
tak, aby si EU mohla udržet a přilákat 
největší talenty;

26. požaduje dokončení Evropského
výzkumného prostoru – závazku 
vyplývajícího ze Smlouvy – do roku 2014 
tak, aby si EU mohla udržet a přilákat 
největší talenty a aby mohla zaručit 
mobilitu výzkumných pracovníků napříč 
zeměmi a odvětvími a podporovat 
přeshraniční činnost výzkumných institucí 
a nadací a šíření, přenos a využívání 
výsledků výzkumu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 250
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje dokončení Evropského 
výzkumného prostoru – závazku 
vyplývajícího ze Smlouvy – do roku 2014 
tak, aby si EU mohla udržet a přilákat 
největší talenty;

26. požaduje dokončení Evropského 
výzkumného prostoru – závazku 
vyplývajícího ze Smlouvy – do roku 2014 
tak, aby si EU mohla udržet a přilákat 
největší talenty; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zvýšily úsilí o zjednodušení 
vzájemného uznávání povolání a kurzů 
odborné přípravy; 
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Or. it

Pozměňovací návrh 251
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje dokončení Evropského 
výzkumného prostoru – závazku 
vyplývajícího ze Smlouvy – do roku 2014 
tak, aby si EU mohla udržet a přilákat
největší talenty;

26. požaduje co nejvyšší míru svobody 
pohybu pro výzkumné pracovníky s cílem 
dosáhnout dokončení Evropského 
výzkumného prostoru – závazku 
vyplývajícího ze Smlouvy – do roku 2014 
tak, aby si EU mohla udržet a přilákat 
největší talenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá k urychlené revizi právních 
předpisů týkajících se ochranné známky 
Společenství a v této souvislosti vyzývá 
rovněž k přijetí vhodných opatření pro 
zajištění toho, aby byl ochranným 
známkám přiznáván stejný stupeň 
ochrany v on-line prostředí i v prostředí 
tradičním;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 253
Francesco De Angelis

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví;

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví; zdůrazňuje 
potenciál informačních a komunikačních 
technologií jakožto prostředku pro 
posílení evropského jednotného trhu, 
a tím i posílení interakce podniků 
a veřejných orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 254

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví;

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitým 
patentům, mimo jiné prostřednictvím 
podpory vytváření společných patentových 
platforem a sdružování patentů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví;

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví;

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění udílení licencí k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování se 
znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění udílení licencí k nevyužitému 
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duševnímu vlastnictví; duševnímu vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh pro obchodování 
se znalostmi a udílení licencí, včetně 
usnadnění přístupu k nevyužitému 
duševnímu vlastnictví;

27. vítá návrh Komise vytvořit do konce 
roku 2011 evropský trh se znalostmi pro 
práva duševního vlastnictví a udílení 
licencí, včetně usnadnění přístupu 
k nevyužitému duševnímu vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že máme-li směřovat 
k jednotnému trhu inovací, je nutné 
dohodnout způsoby hodnocení přímých 
a nepřímých, krátkodobých 
a dlouhodobých a hospodářských 
a sociálních přínosů;

Or. es

Pozměňovací návrh 260
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá EU, aby vypracovala studii 
o překážkách, jež sama vytvořila pro 
rozvoj výzkumu a inovací v Evropě tím, že 
stanovila lhůtu pro uplynutí platnosti 
patentu, zavedla obecně platnou zásadu 
obezřetnosti, opatřila právní formou 
zásadu substituce bez jakéhokoli 
konkrétního hodnocení dopadů a přijala 
nařízení REACH, aniž by zohlednila 
kvalitativní aspekty či výjimky a aniž by 
prověřila možné nepříznivé dopady na 
průmyslovou výrobu;

Or. es

Pozměňovací návrh 261
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy a možností pro využití 
spolufinancování EU prostřednictvím 
strukturálních fondů jako pobídku pro 
regionální a místní subjekty veřejného 
sektoru, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 262
Judith A. Merkies, Francesco De Angelis

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

29. naléhavě žádá členské státy, aby
strategicky používaly veřejné zakázky, jež 
řeší společenské výzvy, ke stimulaci
inovací a směrovaly své rozpočty pro 
zakázky do inovativních výrobků, postupů 
a služeb; vyzývá v této souvislosti Komisi, 
aby v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím (společné) využití veřejných 
zakázek, a vyzývá členské státy, aby 
navýšily své ekologické veřejné zakázky
a zvláštní pozornost věnovaly malým 
a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby podporovaly 
ekologické veřejné zakázky, jak jsou 
definovány ve sdělení Komise o zadávání 



AM\859912CS.doc 53/69 PE460.774v01-00

CS

veřejných zakázek v zájmu lepšího 
životního prostředí (KOM(2008) 400);

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb
a aby trvaly na tom, aby veřejní 
dodavatelé měli konkrétní inovační 
strategie; vyzývá v této souvislosti Komisi, 
aby v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

Or. da

Pozměňovací návrh 265
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb
a zohlednily přitom skutečnost, že 
nejlevnější nabídka nemusí být vždy 
nejvíce ekonomicky životaschopná; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
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umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních a ekologicky účinných 
výrobků, postupů a služeb; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby v rámci svých 
legislativních návrhů, a zejména při 
přezkumu možností zadávání veřejných 
zakázek ve fázi před uzavřením smlouvy, 
napomáhala inovacím umožňujícím využití 
veřejných zakázek, a vyzývá členské státy, 
aby navýšily své ekologicky účinné
veřejné zakázky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 267
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
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v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek,
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
inovativní veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
ekologické veřejné zakázky;

29. naléhavě žádá členské státy, aby 
směrovaly své veřejné zakázky do 
inovativních výrobků, postupů a služeb; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
v rámci svých legislativních návrhů, 
a zejména při přezkumu možností zadávání 
veřejných zakázek ve fázi před uzavřením 
smlouvy, napomáhala inovacím 
umožňujícím využití veřejných zakázek, 
a vyzývá členské státy, aby navýšily své 
udržitelné veřejné zakázky;

Or. el

Pozměňovací návrh 269
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. uznává, že u veřejných zakázek je 
tendence zaměřovat se na technologie 
s nižšími náklady a bez nutnosti 
podstupovat riziko; vyzývá Evropskou 
komisi, aby pro zadavatele veřejných 
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zakázek vydala pokyny a programy 
odborné přípravy na úrovni členských 
států s cílem vybudovat dovednosti 
v oblasti komplexního zadávání 
inovativních veřejných zakázek ve fázi 
před uzavřením smlouvy, založené na 
zkušenosti členských států a třetích zemí 
(USA);

Or. en

Pozměňovací návrh 270
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. naléhá na Komisi, aby zveřejnila cíle 
v oblasti zadávání inovativních veřejných 
zakázek ve fázi před uzavřením smlouvy 
a aby pravidelně sledovala jejich 
provádění na úrovni členských států 
a usilovala o vymezení a odstranění 
překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 29 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29c. připomíná, že inovativní malé 
a střední podniky čelí, mimo jiné 
překážky, problémům při hodnocení 
financování pro účely internacionalizace 
a mezinárodního úvěrového obchodního 
pojištění, a zdůrazňuje potřebu provést 
nová opatření na podporu malých 
a středních podniků v rámci revidované 
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iniciativy Small Business Act 
a očekávaného sdělení o politice 
mezinárodního obchodu a malých 
a středních podnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky by mohly hrát významnou úlohu, 
pokud by pravidla o zadávání veřejných 
zakázek byla navržena tak, aby 
obsahovala flexibilní požadavky (včetně 
požadavků na kapitál a velikost zakázek) 
podle velikosti zúčastněných podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje význam zapojení EU 
a jejích členských států do vědecké 
spolupráce se třetími zeměmi; domnívá se, 
že podnikům EU musí být zaručen lepší 
přístup k programům výzkumu a vývoje 
v třetích zemích; 

Or. lt
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Pozměňovací návrh 274
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. zdůrazňuje, že EU a členské státy by 
měly vzájemně spolupracovat na 
dohodách a opatřeních v oblasti vědy 
a technologií týkajících se třetích zemí; 
domnívá se, že by měl být zvážen potenciál 
pro rámcové dohody EU a jejích 
členských států se třetími zeměmi;

Or. lt

Pozměňovací návrh 275

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31 – podbod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá, aby bylo evropské inovační 
partnerství založeno na neenergetických 
surovinách,

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

být v souladu se závažnými společenskými 
výzvami,

nepřesahovat omezený počet závažných 
společenských výzev a být v souladu 
s těmito závažnými společenskými 
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výzvami,

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

navrhnout a použít mnoho různých forem
a metod inovací, zejména vzhledem ke 
skutečnosti, že průmysl klade širokou 
škálu požadavků na znalosti,

Or. da

Pozměňovací návrh 278

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

převést tyto cíle jednotně na konkrétní cíle 
v rámci politiky na ochranu životního 
prostředí a programů a mechanismů 
financování,

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 2 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

být zaměřena na dopady a jasné výsledky,

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

být společná pro nejméně dvě oblasti 
politiky (GŘ) v rámci Komise a

být společná a koordinovaná pro nejméně 
dvě oblasti politiky (GŘ) v rámci Komise a

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zahrnovat všechny programy pro inovace, 
a to včetně znalostních a inovačních 
společenství Evropského technologického 
institutu,

zahrnovat všechny programy pro výzkum, 
vývoj a inovace, a to včetně znalostních 
a inovačních společenství Evropského 
technologického institutu,

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zahrnovat všechny programy pro inovace, 
a to včetně znalostních a inovačních 
společenství Evropského technologického 
institutu,

zahrnovat všechny programy pro výzkum 
a inovace, a to včetně znalostních 
a inovačních společenství Evropského 
technologického institutu,

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zvážit možné datum z dostupných 
barometrů inovací za účelem posílení 
rozvoje inovací, a podporovat tak výrobu, 
růst a zaměstnanost v evropském 
průmyslu,

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 32 podbod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zahrnout veškeré relevantní veřejné 
a soukromé partnery v celém logistickém 
řetězci do výběru a rozvoje budoucích 
partnerství, jakož i do definice jejich 
modelů správy věcí veřejných,

Or. en
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Pozměňovací návrh 285

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zajistit náležitou účast zúčastněných 
stran, včetně malých a středních podniků 
a organizací občanské společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 32 podbod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

integrovat, a nezdvojovat stávající 
iniciativy,

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

usilovat o přímý kontakt malých 
a středních podniků s většími 
nadnárodními společnostmi ve snaze 
vybudovat vyvážený přístup napříč EU pro 
úspěšné podnikatelské inovace,
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Or. en

Pozměňovací návrh 288
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

být zacílena a zaměřena na dopady 
a jasné výsledky,

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 32 – podbod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

lépe koordinovat stávající nástroje 
a iniciativy,

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 32 – pododstavec 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

žádá proto Evropskou komisi, aby 
propagovala a podporovala další iniciativy 
založené na zásadě evropského 
inovačního partnerství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
v rámci nařízení pro různé fondy v období 
2014–2020 s cílem konkrétním způsobem 
usnadnit evropské inovační partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby každoročně 
informovala Parlament o všech evropských 
inovačních partnerstvích a dvakrát ročně 
o prvním pilotním projektu;

33. vyzývá Komisi, aby každoročně 
informovala Parlament o všech evropských 
inovačních partnerstvích a dvakrát ročně 
o prvním pilotním projektu, a žádá 
o zapojení Evropského parlamentu do 
všech fází provádění evropského 
inovačního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Amalia Sartori, Bendt Bendtsen, Evžen 
Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi, aby vytvořila inovační 
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partnerství pro suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů Unie 
inovací je klíčové plné zapojení regionální 
a místní úrovně, neboť tyto úrovně 
disponují potřebnou blízkostí širokému 
okruhu subjektů zapojených do inovací 
a slouží jako prostředník mezi těmito 
různými subjekty, členskými státy a EU;

34. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů Unie 
inovací je klíčové plné zapojení regionální 
a místní úrovně, neboť tyto úrovně 
disponují potřebnou blízkostí širokému 
okruhu subjektů zapojených do inovací 
a slouží jako prostředník mezi těmito 
různými subjekty, členskými státy a EU; 
vyzývá proto Komisi aby navrhla oblasti 
pro diskusi a provozní uspořádání, aby se 
regiony mohly zapojit do poskytování co 
nejvhodnějších reakcí na hlavní výzvy 
společnosti, a to plně v souladu se 
zásadou subsidiarity; 

Or. it

Pozměňovací návrh 295
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů Unie 
inovací je klíčové plné zapojení regionální 
a místní úrovně, neboť tyto úrovně 
disponují potřebnou blízkostí širokému 
okruhu subjektů zapojených do inovací
a slouží jako prostředník mezi těmito 
různými subjekty, členskými státy a EU;

34. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů Unie 
inovací je klíčové plné zapojení regionální 
a místní úrovně, neboť tyto úrovně mají 
významnou úlohu setkávání podniků, 
znalostních institucí, veřejných orgánů
a občanů; již neplatí přístup „trojité 
vrtule“, ale norma „diamant 4“, neboť 
uznává významnou úlohu občanů; slouží 
jako prostředník mezi těmito různými 
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subjekty, členskými státy a EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů Unie 
inovací je klíčové plné zapojení regionální
a místní úrovně, neboť tyto úrovně
disponují potřebnou blízkostí širokému 
okruhu subjektů zapojených do inovací
a slouží jako prostředník mezi těmito 
různými subjekty, členskými státy a EU;

34. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů Unie 
inovací je klíčové plné zapojení 
regionálních a místních orgánů, neboť 
tyto orgány mají významnou úlohu pro 
setkávání podniků, vzdělávacích 
a výzkumných institucí a veřejných 
orgánů (přístup „trojité vrtule“), neboť
slouží jako prostředník mezi těmito 
různými subjekty, členskými státy a EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. požaduje, aby všichni občané měli 
přístup ke špičkovým inovacím 
prostřednictvím používání vhodné 
infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací, 
aby své inovace přinesli na trh; 
připomíná, že to usnadní plnění cílů 
v rámci strategie EU 2020; zdůrazňuje, že 
některé členské státy nebudou schopny 
cíle stanovené v rámci strategie 2020 
splnit a budou vyžadovat další podporu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje velký potenciál měst při 
provádění výzkumu a inovací; je 
přesvědčen, že inteligentnější městská 
politika a iniciativa „inteligentní města“ 
v oblasti energie, založená na 
technologickém pokroku a zohledňující 
skutečnost, že 80 % obyvatelstva Evropy 
žije ve městech, kde se také vyskytují 
největší sociální nerovnosti, by přispěly 
k udržitelným hospodářským inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7 a (nový) za bodem 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Provádění strategie

Or. en

Pozměňovací návrh 300
António Fernando Correia De Campos, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) za dílčím nadpisem 7 a (novým)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
stávající strategické dokumenty „Unie 
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inovací“ zpracovala do akčního plánu 
s konkrétními, měřitelnými a do časového 
rámce začleněnými cíli; vyzývá Komisi, 
aby pravidelně sledovala pokrok 
a hodnotila při tom překážky, navrhovala 
mechanismy umožňující zlepšení 
a pravidelně informovala Evropský 
parlament a Radu;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový), za dílčím nadpisem 7 a (novým)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
posoudila specifické nástroje evropské 
inovační politiky vůči našim hlavním 
vnějším konkurentům (USA, Japonsko 
a země BRIC) a informovala o jejich 
poměrné výkonnosti, pokud jde o inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. zdůrazňuje význam přizpůsobení 
inovačních politik specifickým potřebám 
území; upozorňuje, že zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
vytváření a provádění inovačních 
programů se stává zásadní vzhledem 
k nemožnosti uplatňovat stejné rozvojové 
strategie pro všechny regiony;
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Or. en


