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Pozměňovací návrh 1
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Právní východisko 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 
2006 týkající se sedmého rámcového 
programu Evropského společenství (jež se 
stalo po Lisabonské smlouvě Evropskou 
unií) pro výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007–2013)1,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 
2006 týkající se sedmého rámcového 
programu Evropského společenství (jež se 
stalo po Lisabonské smlouvě Evropskou 
unií) pro výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007–2013)1 (7. RP),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Právní východisko 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem zejména na článek 7 výše 
uvedeného rozhodnutí týkající se 
sledování, hodnocení a přezkumu 7. 
rámcového programu,

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry o průběžném 
hodnocení sedmého rámcového programu 
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pro výzkum, včetně finančního nástroje 
pro sdílení rizik, které přijala Rada na 
svém 3074. zasedání 
„Konkurenceschopnost (vnitřní trh, 
průmysl, výzkum a vesmír)“ dne 9. března 
2011,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
6. října 2010 o stěžejní iniciativě Unie 
inovací a s tím související cíle,

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na své usnesení ze dne 
20. května 2010 o provádění součinnosti 
fondů na podporu výzkumu a inovace 
v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a sedmém 
rámcovém programu pro výzkum a rozvoj 
ve městech a regionech a také v členských 
státech a v Unii1,
1Texty přijaté tohoto dne,
P7_TA(2010)0189.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společnou akci Rady 
2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004 
o zřízení Evropské obranné agentury, kde 
se v čl. 5 odst. 3.4.1 Agentura pověřuje 
„podporou výzkumu zaměřeného na 
plnění budoucích potřeb obranných a 
bezpečnostních schopností, případně ve 
vazbě na výzkumné činnosti Společenství, 
čímž se posílí evropský průmyslový a 
technologický potenciál v této oblasti“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Právní východisko 19 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. září 2010 ke sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvanému 
„Zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum“,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8
Ioannis A. Tsoukalas (PPE)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že 7. rámcový 
program Evropského společenství pro akce 
v oblasti výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací je nejširším nástrojem 
podpory výzkumu na světové úrovni a 
představuje základní nástroj výzkumné 
politiky Evropské unie,

(Netýká českého znění.)

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Ioannis A. Tsoukalas (PPE)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výzkum je 
základní složkou znalostního trojúhelníku 
(vzdělávání – výzkum – inovace), takže
každá snaha o jeho podporu jednoznačně 
posílí i ostatní prvky, a současně vyžaduje 
soudržnou a vyváženou politiku pro 
vytvoření evropské společnosti založené 
na znalostech,

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že výzkum je proces 
proměňování hospodářské síly ve znalosti, 
zatímco inovace jsou procesem opačným, 
kdy se znalosti proměňují v hospodářskou 
sílu,

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že je nutné revidovat
7. RP v polovině období vzhledem 
k četným změnám, k nimž došlo od jeho 
sjednání a přijetí v roce 2006 (nové 
instituce, nové politické orgány, 
hospodářská krize), ale rovněž ke značným 
finančním prostředků, jež zbývá využít do 
jeho skončení,

B. vzhledem k tomu, že je nutné umožnit 
vývoj vyplývající z revize 7. RP v polovině 
období vzhledem k četným změnám, 
k nimž došlo od jeho sjednání a přijetí 
v roce 2006 (nové instituce, nové politické 
orgány, hospodářská krize), ale rovněž ke 
značným finančním prostředkům, jež 
zbývá využít do jeho skončení,

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva učinila z uskutečnění Evropského 
výzkumného prostoru konkrétní cíl 
evropské politiky,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva zavádí uskutečnění Evropského 
výzkumného prostoru jako konkrétní 
střednědobý cíl evropské politiky,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že 7. RP, zejména 
centra excelence a hraniční výzkum, mají 
rozhodující význam pro podněcování 
hospodářského růstu, zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a urychlení 
proměny Evropy ve znalostní společnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Unie inovací 
bude od roku 2011 strategickým 
referenčním rámcem pro výzkumné 
aktivity a programy financování, 

Or. it

Pozměňovací návrh 15

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že výdaje by měly 
být v maximální možné míře sladěny 
s celkovými politickými cíli, které jsou 
stanoveny ve strategii Evropa 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Unie inovací 
potvrdila potřebu rozvíjet evropskou 
politiku inovací,

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí získat prostředky, kterými 
budou moci společně reagovat na velké 
společenské výzvy, s nimiž jsou 
konfrontovány evropské národy,

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí získat prostředky, kterými 
budou moci společně reagovat na velké 
společenské výzvy, s nimiž jsou 
konfrontovány evropské národy, jako je 
stárnutí obyvatel, oblast zdravotnictví,
dodávky potravin, udržitelný rozvoj, velké 
výzvy v oblasti životního prostředí atd.,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí získat prostředky, kterými 
budou moci společně reagovat na velké 
společenské výzvy, s nimiž jsou 
konfrontovány evropské národy,

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí získat prostředky, kterými 
budou moci společně reagovat na velké 
společenské výzvy, s nimiž jsou 
konfrontovány evropské národy, a 
vzhledem k tomu, že výsledná řešení by 
měla jednotlivce motivovat k tomu, aby 
nesli větší odpovědnost za své činy,

Or. lv

Pozměňovací návrh 19
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí získat prostředky, kterými 
budou moci společně reagovat na velké 
společenské výzvy, s nimiž jsou 
konfrontovány evropské národy,

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí získat prostředky, kterými 
budou moci společně reagovat na velké 
společenské, hospodářské, 
environmentální, demografické a etické
výzvy, s nimiž jsou konfrontovány 
evropské národy,

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že investice do 
oblasti výzkumu, vývoje a inovací jsou tou 
nejlepší možnou dlouhodobou odpovědí 
na současnou hospodářskou a finanční 
krizi, která EU umožní stát se společností, 
jež bude se svými dovednostmi
konkurenceschopná na světové úrovni,

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy stále panují velké rozdíly v přístupu 
k finančním prostředkům ze sedmého 
rámcového programu, měl by být tento 
nástroj přijímán jako hlavní nástroj pro 
sociální soudržnost v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropa si 
konkuruje se státy velikosti kontinentů 
(Čínou, Indií, Brazílií, Austrálií, 
Spojenými státy americkými a Ruskem), 
ale že Evropa není státem, ale unií států a 
že naše schopnost jednat a koordinovat 

F. vzhledem k tomu, že Evropa si 
konkuruje s hospodářskými velmocemi, 
jako jsou Čína, Indie, Brazílie, Austrálie, 
Spojené státy americké a Rusko, a 
vzhledem k tomu, že naše schopnost jednat
a koordinovat naše úsilí, zejména v oblasti 
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naše úsilí, zejména v oblasti výzkumu, 
mezi Evropskou unií a konkrétním 
členským státem velmi výrazně ovlivňuje 
naši hospodářskou konkurenceschopnost, a 
tedy možnost financovat naše sociální 
ambice a dodržet naše závazky vůči 
životnímu prostředí,

výzkumu, mezi Evropskou unií a 
konkrétním členským státem velmi 
výrazně ovlivňuje naši hospodářskou 
konkurenceschopnost, a tedy možnost 
financovat naše sociální ambice a dodržet 
naše závazky vůči životnímu prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropa si 
konkuruje se státy velikosti kontinentů 
(Čínou, Indií, Brazílií, Austrálií, 
Spojenými státy americkými a Ruskem), 
ale že Evropa není státem, ale unií států a 
že naše schopnost jednat a koordinovat 
naše úsilí, zejména v oblasti výzkumu, 
mezi Evropskou unií a konkrétním 
členským státem velmi výrazně ovlivňuje 
naši hospodářskou konkurenceschopnost, a 
tedy možnost financovat naše sociální 
ambice a dodržet naše závazky vůči 
životnímu prostředí,

F. vzhledem k tomu, že Evropa si 
konkuruje se státy velikosti kontinentů 
(Čínou, Indií, Brazílií, Austrálií, 
Spojenými státy americkými a Ruskem), 
ale že Evropa není státem, ale unií států a 
že naše schopnost jednat a koordinovat 
naše úsilí, zejména v oblasti výzkumu, 
mezi Evropskou unií a konkrétním 
členským státem velmi výrazně ovlivňuje 
naši hospodářskou konkurenceschopnost, a 
tedy možnost financovat naše sociální 
ambice a dodržet naše závazky týkající se 
dobrých životních podmínek evropských 
občanů a ochrany životního prostředí,

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zpožďování G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
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investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem skutečných 
socioekonomických pobídek, což má za 
následek nedostatek soukromých investic, 
a přitažlivost 7. RP pro odvětví průmyslu a 
využití výzkumu ve prospěch hospodářství 
se tedy plně neprokázaly; avšak rovněž 
s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zčásti zapříčiněno 
nedostatkem soukromých investic a 
pobídek k investicím v členských státech, a 
přitažlivost 7. RP pro odvětví průmyslu se 
tedy plně neprokázala; avšak rovněž 
s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií, při plném respektování specifik a 
etických rozhodnutí členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic do výzkumu a vývoje v Evropě 
v porovnání s ostatními světovými 
mocnostmi je zejména zapříčiněno 
nedostatkem soukromých investic, a 
přitažlivost 7. RP pro odvětví průmyslu se 
tedy plně neprokázala; avšak rovněž 
s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi Unií, členskými 
státy a regiony,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace mezi členskými státy a 
Unií,

G. vzhledem k tomu, že zpožďování 
investic v Evropě v porovnání s ostatními 
světovými mocnostmi je zejména 
zapříčiněno nedostatkem soukromých 
investic, a přitažlivost 7. RP pro odvětví 
průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak 
rovněž s ohledem na to, že bez ohledu na 
vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost 
lepší koordinace a spolufinancování mezi 
členskými státy a Unií,

Or. es
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Pozměňovací návrh 30
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že jen poměrně 
malá část veřejných investic do oblasti 
výzkumu, vývoje a investic probíhá 
v rámci evropské spolupráce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Antonio Cancian, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí a 
průmyslovými odvětvími, aby bylo možné 
přetvořit výsledky výzkumu do produktů a 
služeb zajišťujících hospodářský růst,

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí, 
veřejnými výzkumnými institucemi a 
průmyslem, aby bylo možné přetvořit 
výsledky výzkumu do produktů a služeb 
zajišťujících hospodářský růst,

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí a 
průmyslovými odvětvími, aby bylo možné 
přetvořit výsledky výzkumu do produktů a 

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepší interakci mezi akademickou obcí, 
výzkumnými a průmyslovými odvětvími, 
aby bylo možné zlepšit přetváření výsledků
výzkumu do produktů a služeb 
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služeb zajišťujících hospodářský růst, zajišťujících hospodářský růst,

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí a 
průmyslovými odvětvími, aby bylo možné 
přetvořit výsledky výzkumu do produktů a 
služeb zajišťujících hospodářský růst,

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí a 
soukromým sektorem, aby bylo možné 
přetvořit výsledky výzkumu do produktů a 
služeb zajišťujících přínosy pro celou 
společnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí a 
průmyslovými odvětvími, aby bylo možné 
přetvořit výsledky výzkumu do produktů a 
služeb zajišťujících hospodářský růst,

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět 
k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí, 
výzkumnými a průmyslovými odvětvími, 
aby bylo možné přetvořit výsledky 
výzkumu do produktů a služeb 
zajišťujících hospodářský růst,

Or. el
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Pozměňovací návrh 35
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj 
lepších a účinnějších modelů, metod a 
nástrojů pro dosažení inovací a 
komercializace je potřebný a musí se mu 
dostat podpory ve zbývající části 7. RP,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že 7. RP by měl být 
modelován podle stejných obecných 
principů jako Evropský výzkumný prostor,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že roky 2011 až 2013 
jsou problematickými roky, které vyžadují 
okamžitě zvláštní pozornost, pokud jde 
o faktory konkurenceschopnosti, k nimž
patří výzkum a inovace,

J. vzhledem k tomu, že roky 2011 až 2013 
jsou problematickými roky, které vyžadují 
okamžitě zvláštní pozornost, pokud jde 
o faktory konkurenceschopnosti, jejichž 
nezbytnými prvky jsou výzkum a inovace,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že roky 2011 až 2013 
jsou problematickými roky, které vyžadují 
okamžitě zvláštní pozornost, pokud jde 
o faktory konkurenceschopnosti, k nimž 
patří výzkum a inovace,

J. vzhledem k tomu, že roky 2011 až 2013 
jsou problematickými roky, které vyžadují 
okamžitě zvláštní pozornost, pokud jde 
o faktory konkurenceschopnosti a sociální 
soudržnosti, k nimž patří výzkum a 
inovace,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že administrativní 
náročnost zůstává hlavním nedostatkem
7. RP, a že tedy její zjednodušení 
představuje pro budoucnost programu
hlavní výzvu,

K. vzhledem k tomu, že administrativní 
náročnost, značná byrokracie, neúčinnost 
a neodůvodněná průtahy zůstávají
hlavními nedostatky 7. RP, což k účasti 
v programu nijak nepovzbuzuje vědeckou 
obec, organizace občanské společnosti ani 
podnikatelskou obec či zástupce 
průmyslu, a že tedy zjednodušení 
programu musí zůstat pro budoucnost 
hlavní výzvou,

Or. lt
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Pozměňovací návrh 40
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že administrativní 
náročnost zůstává hlavním nedostatkem 
7. RP, a že tedy její zjednodušení 
představuje pro budoucnost programu 
hlavní výzvu,

K. vzhledem k tomu, že administrativní 
náročnost zůstává hlavním nedostatkem 
7. RP, a že tedy její zjednodušení 
představuje pro budoucnost programu 
hlavní výzvu, a vzhledem k tomu, že řadu 
zlepšení, která nevyžadují změny regulace, 
lze provést během realizace 7. RP, bude-li 
respektována stabilita, všeobecná 
konzistence a právní jistota, což je základ 
vzájemné důvěry mezi zúčastněnými 
stranami,

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že administrativní 
náročnost zůstává hlavním nedostatkem
7. RP, a že tedy její zjednodušení 
představuje pro budoucnost programu 
hlavní výzvu,

K. vzhledem k tomu, že administrativní 
náročnost, byrokracie a nedostatečná 
transparentnost zůstávají výraznými 
nedostatky 7. RP, a že tedy její 
zjednodušení představuje pro budoucnost 
programu hlavní výzvu,

Or. el
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Pozměňovací návrh 42
Eva-Britt Svensson jménem výboru FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že cíl zapojení 40 % 
žen-vědeckých pracovnic do 7 RP je 
ambiciózní a správný cíl; vzhledem 
k tomu, že současné zastoupení žen ve 
výzkumných projektech 7. RP je 
neuspokojivých 25,5 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že příjemci 
prostředků v rámci výzkumných 
programů čerpají z více zdrojů 
financování členských států a 
Společenství a každý z těchto zdrojů si 
stanoví vlastní specifická kritéria a 
postupy pro hodnocení projektů,

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že zjednodušení 
administrativy by mělo být jednou 
z nejvyšších priorit přezkumu,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eva-Britt Svensson jménem výboru FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že výzkumné 
pracovnice vesměs ve větší míře než muži 
provádějí administrativní úkoly a pracují
na menších, méně profilovaných 
výzkumných projektech,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Eva-Britt Svensson jménem výboru FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kc. vzhledem k tomu, že pro ženy-
výzkumné pracovnice zřejmě existuje 
vysoce problematický „skleněný strop“, 
což znamená, že podíl výzkumných 
pracovnic se s věkem snižuje; vzhledem 
k tomu, že známkou existence tohoto 
„skleněného stropu“ je nízký počet 
výzkumných pracovnic vybraných pro 
udělení grantu Evropské rady pro výzkum
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pro pokročilé výzkumné pracovníky,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá kvalitu expertních zpráv pro 
bezprostřední hodnocení 7. RP, a to přes 
obecnou povahu mandátu, který expertní 
skupiny měly; lituje nicméně, že nebylo 
provedeno celkové hodnocení kroků 
členských států a Unie;

1. vítá kvalitu expertních zpráv pro 
bezprostřední hodnocení 7. RP a 
finančního nástroje na sdílení rizik, jehož 
předmětem je kvalita činností, provedení a 
získaných výsledků, a to přes obecnou 
povahu mandátu, který expertní skupiny 
měly; lituje nicméně, že nebylo provedeno 
celkové hodnocení kroků členských států a 
Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá kvalitu expertních zpráv pro 
bezprostřední hodnocení 7. RP, a to přes 
obecnou povahu mandátu, který expertní 
skupiny měly; lituje nicméně, že nebylo 
provedeno celkové hodnocení kroků 
členských států a Unie;

1. vítá kvalitu expertních zpráv pro 
bezprostřední hodnocení 7. RP, a to přes 
obecnou povahu mandátu, který expertní 
skupiny měly; upozorňuje nicméně, že 
nebylo provedeno celkové hodnocení 
kroků členských států a Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. neumí si vysvětlit zpoždění Komise, 
která zveřejnila své sdělení dne 9. února 
2011, přičemž měla povinnost tak učinit 
nejpozději v roce 2010, a vyjadřuje 
politování nad nedostatečností sdělení 
Komise, pokud jde o současné výzvy;

2. neumí si vysvětlit zpoždění Komise, 
která zveřejnila své sdělení dne 9. února 
2011, přičemž měla povinnost tak učinit 
nejpozději v roce 2010, a vyjadřuje 
politování nad nedostatečností sdělení 
Komise, pokud jde o současné výzvy, 
zejména za současné situace hospodářské 
krize, částky, které zbývá přidělit ze 7. RP 
apod.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje zejména deset konkrétních 
doporučení expertní skupiny a naléhavě 
vyzývá k provedení těchto návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby se konkrétněji 
zaměřila na příslušnou následnou 
kontrolu u těchto deseti doporučení 
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předložených ve zprávách expertů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje relativní povahu závěrů, 
které byly v rámci průběžného hodnocení 
vypracovány, neboť je zjevné, že většina 
prostředků 7. RP nebyla dosud přidělena, 
že zahájené projekty dosud probíhají a 
ostatní projekty financované v rámci 
7. RP budou probíhat i po tomto období;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zpřísnily své metody komunikace ohledně
rámcových programů a usnadnily tak 
přístup k informacím potřebným pro 
zapojení různých účastníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni; vítá současný vývoj 
v souvislosti s tabulkou inovačních 
ukazatelů; přesto naléhavé žádá Komisi, 
aby kladla větší důraz na hodnocení
účinnosti a efektivnosti financování 
výzkumu a inovací a zohlednila přitom
evropskou přidanou hodnotu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že výsledky 7. RP vesměs 
vykazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje přidanou hodnotu na evropské 
úrovni; lituje však, že Komise členské 
státy, vědeckou obec a obecně evropskou 
veřejnost jen málo informovala, čeho bylo 
dosaženo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni, neboť Evropa i nadále 
zasotává za Spojenými státy a ztrácí 
náskok, který měla vůči nově se 
rozvíjejícím ekonomikám;

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že by Komise měla 
vynaložit větší úsilí, aby se zlepšila 
komunikace o evropské přidané hodnotě 
evropských programů v oblasti iniciativ 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že výsledky 7. RP by bylo 
možné zlepšit, aby bylo dosaženo jejich 
plného potenciálu přidané hodnoty 
z hlediska iniciativ výzkumu a vývoje
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni, neboť míra úspěšnosti je 
nízká;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že výsledky 7. RP 
neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

3. domnívá se, že výsledky 7. RP prokazují 
v určitých oblastech iniciativ výzkumu a 
vývoje dostatečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že příslušná finanční 
plnění jsou v Evropě značně nevyvážená a 
že výsledky ukazují na to, že staré členské 
státy pohltí většinu finančních 
prostředků; domnívá se, že to je v rozporu 
s cílem územní soudržnosti při vyváženém 
rozvoji v Evropě, jak jej stanoví 
Lisabonská smlouva;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že struktura a provádění 
7. RP a výhledový rámcový program musí 
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být založeny na zásadách jednoduchosti, 
stability, soudržnosti, transparentnosti a 
právní jistoty;

Or. lt

Pozměňovací návrh 65
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. lituje, že dosud neexistuje metoda pro 
zhodnocení toho, jak dalece projekty 
financované 7. RP posunuly vědecké 
poznání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. povzbuzuje k lepší spolupráci mezi 
evropskými vědci a vytvoření prostředí, jež 
by podporovalo jejich mobilitu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 67
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 4 



AM\861447CS.doc 31/82 PE460.952v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá dosaženou úroveň účasti a excelence 
při výběru projektů; lituje nicméně, že míra 
úspěchu tohoto programu zůstává obecně 
dosti slabá a nepřesvědčivá zejména pro 
MSP;

4. vítá dosaženou úroveň účasti a excelence 
při výběru projektů; lituje nicméně, že míra 
úspěchu tohoto programu zůstává obecně 
dosti slabá a nepřesvědčivá zejména pro 
MSP; zdůrazňuje, že délka projektů často 
zapojení malých a středních podniků 
brání; doporučuje, aby byly malé a střední 
podniky aktivněji zapojeny do procesu 
využívání výsledků; příjemcům z řad 
malých a středních podniků se nabízí 
dvakrát ročně možnost snadného přístupu 
k fondům, jejichž prostředky jsou 
směřovány do inovací a činností v oblasti 
přenosu technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá dosaženou úroveň účasti a 
excelence při výběru projektů; lituje 
nicméně, že míra úspěchu tohoto programu 
zůstává obecně dosti slabá a nepřesvědčivá 
zejména pro MSP;

4. vítá počet reakcí na výzvy k předkládání 
projektů a excelenci vybraných projektů; 
lituje nicméně, že míra úspěchu tohoto 
programu zůstává obecně dosti slabá a 
nepřesvědčivá zejména pro MSP; domnívá 
se, že účinné zjednodušení administrativní 
stránky a finančních aspektů by tento stav 
mohlo napravit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá dosaženou úroveň účasti a excelence 
při výběru projektů; lituje nicméně, že míra 
úspěchu tohoto programu zůstává obecně 
dosti slabá a nepřesvědčivá zejména pro 
MSP;

4. vítá dosaženou úroveň účasti a excelence 
při výběru projektů; lituje nicméně, že míra 
úspěchu tohoto programu zůstává obecně 
dosti slabá a nepřesvědčivá zejména pro 
MSP, což sehrává obzvláště důležitou roli 
při zhodnocování pokroku dosaženého ve 
výzkumu a inovacích v tomto rámcovém 
programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá dosaženou úroveň účasti a
excelence při výběru projektů; lituje 
nicméně, že míra úspěchu tohoto programu 
zůstává obecně dosti slabá a nepřesvědčivá 
zejména pro MSP;

4. vítá používání zásady excelence při 
výběru projektů; lituje nicméně, že míra 
úspěchu některých členských států a 
malých a středních podniků v rámci 
tohoto programu zůstává obecně dosti 
slabá a nepřesvědčivá;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že složitost 
administrativních a technických postupů 
ztěžuje účast na výzkumných a inovačních 
projektech zejména malým a středním 
podnikům a malým výzkumným 
institucím;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 72
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že jak 7. RP, tak budoucí 
8. RP by měly více přispět k rozvoji 
průmyslu v Evropě, a žádá Komisi a 
členské státy, aby podporovaly aplikovaný 
výzkum;

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 5. konstatuje, že nárůst finančních 
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prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli; 
zdůrazňuje, že současný program 
spolupráce je příliš úzký a témata často 
příliš specificky zaměřená na řešení 
závažných společenských výzev; 
doporučuje, aby příští rámcový program 
obsahoval výzvy se širší tematickou 
působností;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli; 
pokud jde o 8. RP, vyzývá Komisi, aby 
posoudila možnost soustředění poloviny 
rozpočtu rámcového programu na dvě 
velká témata, jako je např. zdravé stárnutí 
a ukládání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 5. konstatuje, že diverzifikace nástrojů 
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prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

snížila schopnost 7. RP sloužit přesně 
stanovenému evropskému cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

5. konstatuje, že znásobení cílů a 
pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů rozšířily působnost 7. RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

5. konstatuje, že znásobení cílů a 
pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

Or. de
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Pozměňovací návrh 79
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

5. konstatuje, že znásobení cílů a 
pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nárůst finančních 
prostředků a lidských zdrojů, znásobení 
cílů a pokrývaných oblastí a diverzifikace 
nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit 
přesně stanovenému evropskému cíli;

5. konstatuje, že nekoordinovaný nárůst 
finančních prostředků a lidských zdrojů, 
znásobení cílů a pokrývaných oblastí a 
diverzifikace nástrojů snížila schopnost 
7. RP sloužit přesně stanovenému 
evropskému cíli;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že mají-li se zvýšit lidské 
zdroje vyhrazené na výzkum a inovace 
v Evropě, je nezbytné zatraktivnit profesní 
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dráhu v této oblasti tím, že budou 
odstraněny administrativní překážky a 
uznána hodnota a doba odborné přípravy 
a práce v jakémkoli výzkumném středisku; 
za tímto účelem vyzývá evropské orgány, 
aby stanovily kritéria, jež umožní 
univerzitám nebo střediskům, jež se věnují 
výzkumu, používat systém hodnocení 
excelence a profesní dráhy výzkumných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. lituje toho, že výzkum je dosud velmi 
roztříštěný, a upozorňuje na skutečnost, že 
výzkumné programy (veřejné a soukromé) 
by měly udržovat kontinuitu s evropskou 
výzkumnou agendou a stanovovat priority 
jednotněji, tak aby se předešlo překrývání 
a možnostem chyby;

Or. el

Pozměňovací návrh 83
Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. navrhuje, aby režijní náklady 
v projektech 7. RP byly omezeny na 10 %; 
domnívá se, že úrovně režijních výdajů ve 
výši 25 % zjištěné v rámci příprav na 
přezkum jsou vzhledem k celkovým 



PE460.952v01-00 38/82 AM\861447CS.doc

CS

rozpočtovým omezením nepřijatelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 
pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty;

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, což umožňuje sdílení 
dovedností a odbornosti, čímž se 
napomáhá budování vědecké obce a 
prokazuje přidaná evropská hodnota; má za 
to, že nadnárodní vědecká spolupráce 
musí zůstat prioritou, neboť účinně 
přispívá k interdisciplinaritě, partnerstvím
mezi odvětvími a rozvoji znalostí; domnívá 
se, že spolu s tematickými prioritami by 
mohly být zavedeny bianco programy, kde 
by výzvy uplatňovaly výhradně vzestupný 
přístup, a že by měly být posíleny 
programy jako FET (budoucí a nové 
technologie) nebo COST (spolupráce 
v oblasti vědecko-technického výzkumu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení 
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 
pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty;

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení 
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 
pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty a zdůrazňuje 
důležitost vytvoření evropského 
výzkumného prostoru, včetně jeho
internetové verze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení 
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení 
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 



PE460.952v01-00 40/82 AM\861447CS.doc

CS

pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty;

pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty; doporučuje 
vyhnout se příliš specifickým výzvám;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje posílení programu 
„Spolupráce“, který je i nadále velmi 
aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení 
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 
pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty;

6. schvaluje posílení specifického 
programu „Spolupráce“, který je i nadále 
velmi aktuální v souvislosti se současnými 
vědeckými a technickými výzvami; 
zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji „kritického 
množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, 
které by nebylo možno dosáhnout stejným 
způsobem na úrovni jednotlivých 
států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení 
akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných 
plánů na všechna témata; požaduje dále 
pružné stanovování témat výzev, prahů a 
stropů pro financování rozlišující mezi 
velkými a malými projekty;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že bude-li 7. RP 
strukturován tak, že bude rozlišovat mezi 
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vědou pro vědecké účely, vědou pro 
konkurenceschopnost a vědou pro 
společnost, hrozí, že zůstane 
nezohledněný postupný přechod od 
základního k aplikovanému výzkumu a 
inovacím; upozorňuje na potřebu zabránit
tomu, aby bylo úspěšné provádění 
integrovaných projektů brzděno rigiditou
struktur;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu 
v oblastech stanovených v kapitole 
„Spolupráce“ 7. rámcového programu: 
zdravotnictví, léky, agropotraviny, 
biotechnologie, informační a 
komunikační technologie, nanověda a 
nanotechnologie, materiály, znečištění, 
energie, životní prostředí (včetně změny 
klimatu, dřeva, lesnictví), ekologické 
technologie, zachycování CO2, doprava, 
hospodářské, sociální a humanitní vědy, 
vesmír a bezpečnost; prioritou se musí stát 
rovněž výzkum v oblasti vod;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 
léky, agropotraviny, biotechnologie, 
informační a komunikační technologie, 
nanověda a nanotechnologie, materiály, 
znečištění, energie, životní prostředí 
(včetně změny klimatu, dřeva, lesnictví), 
ekologické technologie, zachycování CO2, 
doprava, hospodářské, sociální a humanitní 
vědy, vesmír a bezpečnost; prioritou se 
musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

7. navrhuje, aby bylo provedeno potřebné 
hodnocení s ohledem na následný rozvoj
výzkumu v oblastech stanovených 
v kapitole „Spolupráce“ 7. rámcového 
programu: zdravotnictví, léky, 
agropotraviny, biotechnologie, informační 
a komunikační technologie, nanověda a 
nanotechnologie, materiály, znečištění, 
energie, životní prostředí (včetně změny 
klimatu, dřeva, lesnictví), ekologické 
technologie, zachycování CO2, doprava, 
hospodářské, sociální a humanitní vědy, 
vesmír a bezpečnost; prioritou se musí stát 
rovněž výzkum v oblasti vod; to vše by 
mělo být prováděno při plném 
respektování právních předpisů členských 
států a s ohledem na etické dopady 
příslušných otázek; tyto možnosti by 
neměly vést k přímé ani nepřímé 
diskriminaci členských států ve smyslu
(více nebo méně štědrého) financování ze 
strany EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 7. 
rámcového programu: zdravotnictví, léky, 
agropotraviny, biotechnologie, informační 
a komunikační technologie, nanověda a 
nanotechnologie, materiály, znečištění, 
energie, životní prostředí (včetně změny 
klimatu, dřeva, lesnictví), ekologické 
technologie, zachycování CO2, doprava, 
hospodářské, sociální a humanitní vědy, 

7. navrhuje, aby byl v zájmu splnění cílů 
strategie EU 2020 výzkum v období 2011 
až 2013 zaměřen na řešení nejpalčivějších 
problémů EU v oblastech stanovených 
v kapitole „Spolupráce“ 7. rámcového 
programu: zdravotnictví, bezpečnost 
potravin a výživa, účinnost zdrojů, boj 
proti znečištění, dosažení energetické 
účinnosti a podpora obnovitelné energie, 
ochrana a obnova životního prostředí 
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vesmír a bezpečnost; prioritou se musí stát 
rovněž výzkum v oblasti vod;

(včetně změny klimatu, vody, půdy, dřeva, 
lesnictví), rozvoj ekologických technologií, 
podpora udržitelné dopravy, podpora
hospodářských, sociálních a humanitních
věd;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 
léky, agropotraviny, biotechnologie, 
informační a komunikační technologie, 
nanověda a nanotechnologie, materiály, 
znečištění, energie, životní prostředí 
(včetně změny klimatu, dřeva, lesnictví), 
ekologické technologie, zachycování CO2, 
doprava, hospodářské, sociální a humanitní 
vědy, vesmír a bezpečnost; prioritou se 
musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

7. navrhuje urychlení výzkumu v souladu 
s prioritami strategie Evropa 2020
v oblastech stanovených v kapitole 
„Spolupráce“ 7. rámcového programu:
zdravotnictví, léky, agropotraviny, 
biotechnologie, informační a komunikační 
technologie, nanověda a nanotechnologie, 
materiály, znečištění, energie (zejména 
inteligentní sítě), životní prostředí (včetně 
změny klimatu, dřeva, lesnictví), 
ekologické technologie, zachycování CO2, 
doprava, hospodářské, sociální a humanitní 
vědy, vesmír a bezpečnost; prioritou se 
musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 
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léky, agropotraviny, biotechnologie, 
informační a komunikační technologie, 
nanověda a nanotechnologie, materiály, 
znečištění, energie, životní prostředí 
(včetně změny klimatu, dřeva, lesnictví), 
ekologické technologie, zachycování CO2, 
doprava, hospodářské, sociální a humanitní 
vědy, vesmír a bezpečnost; prioritou se 
musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

léky, agropotraviny, biotechnologie, 
informační a komunikační technologie, 
nanověda a nanotechnologie, materiály, 
znečištění, energie (s přihlédnutím 
k iniciativě Evropský strategický plán pro 
energetické technologie), životní prostředí 
a změna klimatu, ekologické technologie, 
zachycování CO2, doprava, hospodářské, 
sociální a humanitní vědy, kulturní statky, 
vesmír a bezpečnost; prioritou se musí stát 
rovněž výzkum v oblasti vod;

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 
léky, agropotraviny, biotechnologie, 
informační a komunikační technologie, 
nanověda a nanotechnologie, materiály, 
znečištění, energie, životní prostředí 
(včetně změny klimatu, dřeva, lesnictví), 
ekologické technologie, zachycování CO2, 
doprava, hospodářské, sociální a humanitní 
vědy, vesmír a bezpečnost; prioritou se 
musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 
léky (včetně klinického a preventivního 
výzkumu) a lékařské technologie, 
agropotraviny, biotechnologie, informační 
a komunikační technologie, nanověda a 
nanotechnologie, materiály, znečištění, 
energie, životní prostředí (včetně změny 
klimatu, dřeva, lesnictví), ekologické 
technologie, zachycování CO2, doprava, 
hospodářské, sociální a humanitní vědy, 
vesmír a bezpečnost; prioritou se musí stát 
rovněž výzkum v oblasti vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech 
stanovených v kapitole „Spolupráce“ 
7. rámcového programu: zdravotnictví, 
léky, agropotraviny, biotechnologie, 
informační a komunikační technologie, 
nanověda a nanotechnologie, materiály, 
znečištění, energie, životní prostředí 
(včetně změny klimatu, dřeva, lesnictví), 
ekologické technologie, zachycování CO2, 
doprava, hospodářské, sociální a humanitní 
vědy, vesmír a bezpečnost; prioritou se 
musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

7. navrhuje povzbuzení výzkumu 
v oblastech stanovených v kapitole 
„Spolupráce“ 7. rámcového programu: 
zdravotnictví, léky, agropotraviny, 
biotechnologie, informační a komunikační 
technologie, nanověda a nanotechnologie, 
materiály, znečištění, energie, životní 
prostředí (včetně změny klimatu, dřeva, 
lesnictví), ekologické technologie, 
zachycování CO2, doprava, hospodářské, 
sociální a humanitní vědy, vesmír a 
bezpečnost; prioritou se musí stát rovněž 
výzkum v oblasti vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 7a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že zejména s ohledem na 
strategii 2020 a cíl inteligentního růstu je 
nezbytně nutné určit některé z oblastí, 
které se jeví jako nejslibnější z hlediska
konkrétních aplikací umožňujících
z etického hlediska maximální míru 
sdílení, jako oblasti společného výzkumu; 
tyto oblasti by mohly být součástí společné 
výzkumné platformy financované 
Evropskou unií a podporované společnou 
sítí pro výměnu údajů, která by měla být 
považována za mimořádně důležitý a 
prioritní zájem; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 97
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. navrhuje zesílení výzkumné 
spolupráce, například aktivit 
financovaných v rámci zvláštního 
programu „Spolupráce“; požaduje, aby 
bylo možné vytvářet malé a středně velké 
projekty a partnerská konsorcia, která by 
kromě zvyšování vědecké excelence 
umožňovala účinnou koordinaci; 
zdůrazňuje, že přístup výzkumné 
spolupráce musí zůstat ústředním prvkem 
rámcového programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad tím, že není 
výzkumu věnována větší pozornost 
v rámci výuky a vzdělávání, neboť výuka 
a vzdělávání je hlavním klíčem k růstu a 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje politování nad tím, že 
v programu „Spolupráce“ jsou jen velmi 
specifické a úzké výzvy pro oblast 
sociálních, ekonomických a humanitních 
věd, což velmi ztěžuje nový a inovační 
výzkum v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
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evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení, ale i potřebu 
navýšit finanční prostředky pro ERV; 
podporuje větší transparentnost procesu 
jmenování vědecké rady a složení komisí 
pro přezkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje však, že ERV sama o sobě 
nemůže zajišťovat veškeré potřeby 
základního výzkumu; vyjadřuje politování 
nad tím, že v ERV není zastoupen 
průmysl; zdůrazňuje potřebu učinit z ERV 
nezávislý právní subjekt s rozhodovací 
pravomocí a přímo odpovědný za své 
vědecké strategie a administrativní řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV 
nezávislý právní subjekt s rozhodovací 
pravomocí a přímo odpovědný za své 
vědecké strategie a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost evropských 
výzkumných organizací a jejich schopnost 
zaujmout; očekává proto, že bude potvrzen 
platný právní status ERV, což je důležité
s ohledem na plnou transparentnost 
postupů a administrativního řízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení; vyzývá Komisi, 
aby použila ERV jako pilotní program pro 
větší nezávislost agentur pro financování 
výzkumu a vývoje a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
vyzývá Komisi, aby posoudila možnosti 
dalšího zlepšení struktur a mechanismů 
EVR, včetně možnosti učinit z ERV 
nezávislý právní subjekt s rozhodovací 
pravomocí a přímo odpovědný za své 
administrativní řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu posoudit, zda by se
z ERV měl stát nezávislý právní subjekt 
s rozhodovací pravomocí a přímo 
odpovědný za své vědecké strategie a 
administrativní řízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropských výzkumných organizací; 
zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý 
právní subjekt s rozhodovací pravomocí a 
přímo odpovědný za své vědecké strategie 
a administrativní řízení;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly 
dosaženy slibné výsledky na zasedání 
Evropské rady pro výzkum (ERV) a že má 
úlohu posílit viditelnost a přitažlivost 
evropského výzkumu; zdůrazňuje potřebu 
učinit z ERV nezávislý právní subjekt 
s rozhodovací pravomocí a přímo 
odpovědný za své vědecké strategie a 
administrativní řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. doporučuje, aby EVR i nadále výrazně
podporovala jednotlivé excelentní vědce; 
vyzývá EVR, aby nabídla možnost podpory 
týmových projektů, vždy za podmínky, že 
jsou tyto projekty tvořeny postupem zdola 
nahoru, přičemž jediným kritériem je 
excelence, a aby poskytovala granty pro 
ověřování koncepcí a umožnila tak využití 
dosažených výsledků, přičemž granty by 
měly být přístupné jen dřívějším držitelům 
grantů EVR; domnívá se, že EVR by měla 
podpořit vznik mezinárodních vysokých 
škol, jejichž prostřednictvím by byla pevně 
propojena excelentní výzkumná 
společenství z celé Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že pouhých 12 % projektů 
předložených EVR je schváleno, což 
v mnoha případech odrazuje potenciální 
excelentní žadatele, aby se do časově i 
finančně náročného podávání žádosti 
pouštěli; domnívá se, že kdyby se míra 
úspěšnosti při předkládání projektů 
zvýšila na 25 %, EVR by mohla více 
přispívat k plnění požadavku podporování 
excelence v EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků;

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry a mobilitu 
výzkumných pracovníků, zejména žen, 
neboť takové akce podporují rovné 
příležitosti ve výzkumu prostřednictvím
opatření, jimiž se zajistí co nejlepší 
skloubení rodinného a profesního života a 
usnadní nástup na 
vědeckou/výzkumnickou profesní dráhu 
po jejím přerušení; požaduje, aby byly 
podporovány akce, které pomohou 
propagaci mobility evropských 
výzkumných pracovníků, zastaví odliv 
mozků, přilákají velmi slibné mladé 
výzkumníky ze třetích zemí a zvýší 
přitažlivost vyhlídky na profesní dráhu 
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v oblasti výzkumu v EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 111
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků;

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků; domnívá se však, že v řadě
akcí „Marie Curie“ je prostor pro 
zjednodušení; vyjadřuje politování nad 
tím, že akce „Marie Curie“ byly přesunuty 
z působnosti GŘ pro výzkum do 
působnosti GŘ pro vzdělávání a kulturu, 
neboť doktorandská a postgraduální 
odborná příprava může být vnímána spíše 
jako vzdělávací než odborná činnost, což 
dále brání naplnění cíle, aby se profesní 
dráha v oblasti výzkumu stala lákavější 
pro mladé výzkumníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků;

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků; doufá, že v jejich rámci bude 
v budoucnosti věnována zvláštní 
pozornost návrhům týkajícím se 
výzkumné spolupráce mezi veřejným 
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sektorem (vysoké školy a veřejné 
výzkumné instituce) a průmyslem, a také 
přístup k hlavní výzkumné infrastruktuře; 
dále doufá, že v souvislosti s průmyslem
vzniknou pobídky pro doktorandské a 
postgraduální výzkumné programy;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků;

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků a zajišťují individualizovaný
výzkum s přístupem zdola nahoru ve velmi 
široké škále témat; doporučuje, aby 
program Marie Curie pro mobilitu 
pokračoval a byl rozšířen o další možnosti 
mobility pro Ph.D. studenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků;

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků, vyjadřuje však politování nad 
tím, že většina vědecké činnosti v EU stále 
probíhá za nejistých pracovních 
podmínek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků;

9. podporuje, jako součást programu 
„Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež 
jsou cenné pro kariéry výzkumných 
pracovníků, a požaduje, aby byly finanční 
prostředky navýšeny vzhledem k jejich 
vysoké míře úspěšnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že by měla být 
podporována účast mladých vědců 
v projektových týmech v rámci aktivit 
výzkumné spolupráce realizovaných
průmyslem a vědeckými organizacemi; 
vyzývá Komisi, aby přezkum sedmého 
rámcového programu v polovině období 
využila k podpoře zaměstnávání mladých 
vědců navrhováním pravidel a způsobů
účasti na akcích takovým způsobem, aby 
mohli najímaní mladí výzkumníci čerpat
podstatnou část finančních prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že 7. RP by měl podporovat 
spolupráci a vyšší mobilitu mezi 
evropskými výzkumníky například 
zavedením systému výzkumného 
voucheru, v jehož rámci by peníze na 
výzkum následovaly výzkumníky při 
přesunu na univerzity v jiných členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je skeptický k různorodosti cílů 
programu „Kapacity“ a problémů z nich 
vyplývajících, zejména v oblasti 
mezinárodní spolupráce a akcí pro malé a 
střední podniky a pro inovativní malé a 
střední podniky; domnívá se však, že 
projekty ERA-NET, ERA- NET + a 
iniciativy na základě článku 185 plní svou 
roli při strukturování Evropského 
výzkumného prostoru (EVP);

10. je skeptický k různorodosti cílů 
programu „Kapacity“ a problémů z nich 
vyplývajících, zejména v oblasti 
mezinárodní spolupráce; domnívá se, že 
akce pro malé a střední podniky a pro 
inovativní malé a střední podniky naplňují 
skutečnou potřebu, a vyzývá Komisi, aby 
tyto akce i jejich rozpočet zachovala a 
současně přijala opatření na zlepšení 
jejich provádění; domnívá se, že projekty 
ERA-NET, ERA- NET + Infrastruktura a 
iniciativy na základě článku 185 plní svou 
roli při strukturování Evropského 
výzkumného prostoru (EVP);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 119
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je skeptický k různorodosti cílů 
programu „Kapacity“ a problémů z nich 
vyplývajících, zejména v oblasti 
mezinárodní spolupráce a akcí pro malé a 
střední podniky a pro inovativní malé a 
střední podniky; domnívá se však, že 
projekty ERA-NET, ERA- NET + a 
iniciativy na základě článku 185 plní svou 
roli při strukturování Evropského 
výzkumného prostoru (EVP);

10. je skeptický k různorodosti cílů 
programu „Kapacity“ a problémů z nich 
vyplývajících, zejména v oblasti 
mezinárodní spolupráce a pokroku 
v otázce hlavní výzkumné infrastruktury 
(ESFRI); domnívá se, že akce pro malé a 
střední podniky a pro inovativní malé a 
střední podniky jsou jednoznačně 
zapotřebí, a vyzývá Komisi, aby 
financování těchto opatření přinejmenším 
zachovala na stejné úrovni a současně 
odstranila problémy spjaté s jejich 
prováděním; domnívá se, že projekty 
ERA-NET, ERA- NET + a iniciativy na 
základě článku 185 plní svou roli při 
strukturování Evropského výzkumného 
prostoru (EVP);

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že by měl být posílen 
systém ERA-Net jakožto nástroj na 
podporu excelence a rozvoj kritérií pro 
ukazatele kvality, což je základem pro 
koordinaci mezi programy nebo 
společnými podniky; z toho důvodu se 
domnívá, že by měly být podporovány 
programy a společné projekty, jež
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uplatňují výběrová kritéria vycházející 
z předmětu práce výzkumníků a kvality 
jejich vědeckých výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. má pochybnosti ohledně účinnosti 
využití finančních prostředků, které jsou 
vynakládány na vytváření výzkumných sítí 
excelence a konání konferencí a 
prezentačních akcí, a vyzývá k posílení 
elektronického vytváření sítí a činností 
spolupráce mezi výzkumníky a k většímu
využití nových technologií při rozvoji a 
šíření vědeckých poznatků;

Or. el

Pozměňovací návrh 122
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá iniciativy Komise v rámci 7. RP 
na podporu otevřeného přístupu 
k výsledkům výzkumu financovaného 
z veřejných prostředků; požaduje, aby se 
otevřený přístup stal obecnou zásadou 
u projektů financovaných rámcovými 
programy EU, aby byla tato politika 
rozšířena i na údaje a byl podpořen tento
rozvoj inteligentních výzkumných 
informačních služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 123
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že v následujících fázích 
7. RP je nutno posílit otevřený přístup 
k výzkumné infrastruktuře založený na 
evropské přidané hodnotě a vycházející 
z excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů;

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, finanční pravidla a někdy i
duševní vlastnictví), které mohou mnohé 
klíčové aktéry výzkumu a malé a střední 
podniky odradit od účasti; dále lituje 
vysokých provozních nákladů spojených 
s řádným fungováním při „rozjezdu“ 
společných technologických iniciativ; 
vyzývá členské státy, aby splnily své 
závazky, jestliže přislíbily 
spolufinancování společných 
technologických iniciativ; vyzývá Komisi, 
aby zajistila harmonizaci pravidel a míry 
financování pro obdobné kategorie 
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účastníků společných technologických 
iniciativ podle modelu 7. RP, mimo jiné
pokud jde o spolufinancování ze strany 
států; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů;

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) mohou být užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a tudíž by měly zůstat v mezích 
státní podpory a řešit předkonkurenční 
otázky; nicméně lituje právních a 
administrativních obtíží (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů, zejména 
s ohledem na zajištění vhodné rovnováhy 
mezi výzkumem a demonstracemi a 
zabezpečení patřičné účasti veřejných 
výzkumných institucí, malých a středních 
podniků a menších výzkumných 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů;

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla), neboť hrozí, že mohou mnohé 
klíčové aktéry výzkumu a malé a střední 
podniky od účasti odradit; lituje vysokých 
provozních nákladů spojených s řádným 
fungováním při „rozjezdu“ společných 
technologických iniciativ; vyzývá členské 
státy, aby dostály svým rozpočtovým 
závazkům v oblasti spolufinancování 
společných technologických iniciativ; 
požaduje, aby byl více zapojen do politické 
kontroly těchto nástrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů;

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, upozorňuje však, že vybrané 
činnosti průmyslového výzkumu 
realizované v partnerství soukromého a 
veřejného sektoru by neměly vést 
k outsourcingu veřejných finančních 
prostředků; lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; zdůrazňuje, že je nutné 
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přezkoumat jejich postavení zvláštního 
subjektu v rámci revidovaného finančního 
nařízení; požaduje, aby byl více zapojen 
do politické kontroly těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla) a vysokých provozních nákladů 
spojených s řádným fungováním při 
„rozjezdu“ společných technologických 
iniciativ; požaduje, aby byl více zapojen do 
politické kontroly těchto nástrojů;

11. uznává, že „společné technologické 
iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nicméně lituje právních a 
administrativních překážek (právní 
subjektivita, duševní vlastnictví, finanční 
pravidla), nestejnorodého řízení a právní 
struktury mezi společnými 
technologickými iniciativami a vysokých 
provozních nákladů spojených s řádným 
fungováním při „rozjezdu“ společných 
technologických iniciativ; požaduje, aby 
byl více zapojen do politické kontroly 
těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 

vypouští se
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zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které 
vyhovují konkrétním potřebám;

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které 
vyhovují konkrétním potřebám;

12. upřednostňuje systematičtější 
využívání otevřených výzev k podávání 
návrhů (vzestupný přístup), neboť 
výzkumníci mají nejlepší a nejaktuálnější 
přehled o hlavních otázkách výzkumu, a 
trvá na tom, že příliš úzké uplatňování 
kritérií by mohlo bránit inovacím a také
plýtvat zdroji;

Or. fi

Pozměňovací návrh 131
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám;

12. bere na vědomí systematičtější 
využívání příliš otevřených výzev 
k podávání návrhů (vzestupný přístup); 
navrhuje však zachovat rovnováhu mezi 
oběma přístupy (zdola nahoru a shora 
dolů), které vyhovují konkrétním 
potřebám; zdůrazňuje, že při vytváření 
výzkumných programů je nutné 
konzultovat a spolupracovat 
s výzkumnými pracovníky, zástupci 
průmyslu i občanské společnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 132
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám;

12. domnívá se, že širší využívání 
vzestupného přístupu je klíčem k zajištění 
dlouhodobé kapacity výzkumné báze a 
řešení budoucích, dosud neznámých, 
zásadních výzev; požaduje lepší rovnováhu 
mezi oběma přístupy (zdola nahoru a shora 
dolů), které vyhovují konkrétním 
potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám;

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde o 
systematičtější využívání příliš otevřených 
výzev k podávání návrhů (vzestupný 
přístup) a upřednostňuje zachovat 
rovnováhu mezi oběma přístupy (zdola 
nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby zvážila systém 
financování založený na odměňování 
úspěšných inovací, který by byl doplňkem 
k současnému financování předem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám;

12. zdůrazňuje, že je nutné zachovat 
rovnováhu mezi přístupy (zdola nahoru a 
shora dolů), neboť oba vyhovují
konkrétním potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
o systematičtější využívání příliš
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám;

12. zdůrazňuje význam otevřených výzev 
k podávání návrhů (vzestupný přístup) a 
současně uznává význam rovnováhy mezi 
oběma přístupy (zdola nahoru a shora 
dolů), které vyhovují konkrétním 
potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 12. vyjadřuje výhrady, pokud jde 
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o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám;

o systematičtější využívání příliš 
otevřených výzev k podávání návrhů 
(vzestupný přístup) a upřednostňuje 
zachovat rovnováhu mezi oběma přístupy 
(zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují 
konkrétním potřebám, přičemž se musí 
dbát na předkládání návrhů, které jsou 
snáze dostupné pro malé a střední 
podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12α. je znepokojen nízkým počtem kontrol
a vysokým množstvím chyb a změn 
v projektech 7. RP oproti projektům 6. RP 
a požaduje pravidelnější podávání 
informací a provádění kontrol nejen 
namátkově, ale též na základě použití
realistických kritérií, jako jsou zkušenosti 
účastníků a pozadí chyb a dodržování 
podmínek;

Or. el

Pozměňovací návrh 138
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 
aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 
aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 



AM\861447CS.doc 67/82 PE460.952v01-00

CS

výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 139
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 
aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 
výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

13. žádá Komisi o provedení analýzy v 
zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 
aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 
výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru a 
prosazování cílů Unie inovací, se 
zvláštním důrazem na priority stanovené 
v rámci partnerství pro inovace; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 140
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 
aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 
výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi při 
vyhlašování výzev k předložení návrhů i 
při hodnocení projektů; žádá, aby výzvy 
k předkládání návrhů, včetně výzev 
z července 2011, byly vydávány na základě 
konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu, avšak s přihlížením k řízení 
malých projektů; žádá, aby byly poslední 
tři roky 7. RP věnovány podpoře 
strukturování Evropského výzkumného 
prostoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá, 
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aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 
výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 
výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu, s přihlížením k řízení malých 
projektů; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení mezi 
vnitrostátními a evropskými akcemi; žádá,
aby výzvy k předkládání návrhů, včetně 
výzev z července 2011, byly vydávány na 
základě konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

13. žádá Komisi o provedení analýzy 
v zájmu lepšího propojení, informování a 
koordinace mezi vnitrostátními a 
evropskými akcemi; žádá, aby výzvy 
k předkládání návrhů, včetně výzev 
z července 2011, byly vydávány na základě 
konzultací s členskými státy, aby 
nedocházelo k duplicitě nebo konkurenci 
s vnitrostátními iniciativami, ale aby se 
tyto iniciativy vzájemně doplňovaly; 
navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry 
spravující vnitrostátní programy zahrnuté 
do společného plánování, aby se rámcové 
programy pro výzkum a vývoj rozvíjely 
podle logiky projektového řízení a řízení 
programu; žádá, aby byly poslední tři roky 
7. RP věnovány podpoře strukturování 
Evropského výzkumného prostoru;

Or. el
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Pozměňovací návrh 143
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. má pochybnosti ohledně toho, že je 
často možné financovat jeden – a pouze 
jeden – návrh na jednu výzvu, což 
způsobuje plýtvání zdroji investovanými 
do přípravy a hodnocení excelentních 
návrhů a neposkytnutí finančních 
prostředků na některé excelentní 
myšlenky; vyzývá Komisi, aby prověřila 
možnost financování excelentních 
výzkumných projektů, které nebyly 
vybrány, prostřednictvím dodatečného 
rozpočtu na výzkum (odpovídajícího
prostředkům financování výzkumu), do 
kterého by příspívaly členské státy, 
regionální a strukturální fondy a 
soukromý sektor;

Or. el

Pozměňovací návrh 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že v zájmu podpory 
vyváženého rozvoje společného plánování 
by evropské orgány měly mít povinnost 
přijmout kritéria excelence pro výběr 
projektů a vypracovat návrhy na 
hodnocení výsledků uzpůsobené podle 
povahy jednotlivých odvětví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá, aby veškeré oficiální 
dokumenty týkající se evropských politik 
výzkumu a inovací byly vzájemně 
provázané, v souladu s uceleným 
přístupem strategie Evropa 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. požaduje, aby byly vyhlášeny nové 
výzvy k předkládání návrhů ohledně toho, 
jak optimalizovat použití bioplynu, jako je 
zplynování, použití nových biomateriálů a 
optimalizace produkce bioplynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. domnívá se, že jakmile se instituce a 
výzkumné skupiny jednou seznámí a 
propojí a stanou se součástí výzkumných 
programů, 8. rámcový program již 
nepřinese výrazné změny a bude pro 
všechny účastníky dobře známý a 
srozumitelný;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje důležitost přímých akcí
Společného výzkumného střediska a jejich 
příspěvek k udržitelnému rozvoji, 
konkurenceschopnosti, zajištění dodávek 
jaderné energie a její bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Cristina Gutiérrez-Cortines, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. zdůrazňuje, že na základě článku 185 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
s cílem zabránit zdvojování v oblasti 
výzkumu a inovací a dosáhnout lepšího 
šíření výsledků bude nezbytné posílit 
koordinační funkci Komise v rámci 
společného plánování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 
základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 
vojenské účely;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 
základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 

vypouští se
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vojenské účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 
základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 
vojenské účely;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 

vypouští se
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základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 
vojenské účely;

Or. fi

Pozměňovací návrh 154
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 
základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 
vojenské účely;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 

14. poukazuje na to, jaký důraz je v rámci 
7. RP kladen na výzkum, vývoj a inovace 
v oblasti bezpečnosti, a to nejen pro účely
zlepšování obranných schopností, ale 
rovněž s ohledem na to, že se jedná 
o hybnou sílu vědeckého a 
technologického pokroku; navrhuje, aby 



PE460.952v01-00 76/82 AM\861447CS.doc

CS

odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 
základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 
vojenské účely;

EU ve spolupráci s členskými státy 
stanovila prioritní cíle Evropské obranné 
agentury v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací za účelem dosažení větší 
koordinace a racionálního využití zdrojů 
vyčleněných na 7. rámcový program;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro 
posílení průmyslové a technologické 
základny v oblasti obrany při současném 
zvyšování účinnosti veřejných výdajů na 
vojenské účely;

14. navrhuje, aby každý plán evropského 
výzkumu v oblasti technologií a obrany, 
který bude přijat mezi Unií a členskými 
státy, byl financovaný z příspěvků 
členských států, a sice z jejich rozpočtů 
pro oblast obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 

14. uvědomuje si, že 27 členských států 
EU celkem vydává na výzkum a 
technologie v oblasti obrany více než 
10 miliard EUR, avšak jen 10 % z této 
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počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro posílení 
průmyslové a technologické základny 
v oblasti obrany při současném zvyšování 
účinnosti veřejných výdajů na vojenské 
účely;

částky je vypláceno v rámci evropské 
spolupráce; navrhuje, aby byl přijat 
ambiciózní plán evropského výzkumu 
v oblasti technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro posílení 
průmyslové a technologické základny v 
oblasti obrany při současném zvyšování 
účinnosti veřejných výdajů na vojenské 
účely;

Or. el

Pozměňovací návrh 158
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro posílení 
průmyslové a technologické základny 
v oblasti obrany při současném zvyšování 
účinnosti veřejných výdajů na vojenské 
účely;

14. navrhuje, aby Unie a členské státy 
provedly podrobné posouzení budoucího 
ambiciózního plánu evropského výzkumu 
v oblasti technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, formulovaného tak, aby
na počátku získal značné finanční 
prostředky z 8. RP a od Evropské obranné 
agentury na základě čl. 45, odst. 1 písm. d) 
Smlouvy o EU pro posílení průmyslové a 
technologické základny v oblasti obrany 
při současném zvyšování účinnosti 
veřejných výdajů na vojenské účely;
požaduje, aby do té doby byly technologie 
dvojího použití podporovány
prostřednictvím zdrojů mimo projekty 
7. RP;

Or. es
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Pozměňovací návrh 159
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro posílení 
průmyslové a technologické základny 
v oblasti obrany při současném zvyšování 
účinnosti veřejných výdajů na vojenské 
účely;

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií, členskými 
státy a Evropskou obrannou agenturou na 
základě čl. 45, odst. 1 písm. d) Smlouvy 
o EU pro posílení průmyslové a 
technologické základny v oblasti obrany 
při současném zvyšování účinnosti 
veřejných výdajů na vojenské účely;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy, a uznává, že je třeba na 
počátku vynaložit značné finanční 
prostředky mezi 7. RP a Evropskou 
obrannou agenturou na základě čl. 45, 
odst. 1 písm. d) Smlouvy o EU pro posílení 
průmyslové a technologické základny 
v oblasti obrany při současném zvyšování 
účinnosti veřejných výdajů na vojenské 
účely;

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní 
plán evropského výzkumu v oblasti 
technologií a obrany mezi Unií a 
členskými státy a Evropskou obrannou 
agenturou na základě čl. 45, odst. 1 
písm. d) Smlouvy o EU pro posílení 
průmyslové a technologické základny 
v oblasti obrany při současném zvyšování 
účinnosti veřejných výdajů na vojenské 
účely;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá trvalý pokrok na cestě k vyvážené 
účasti mužů a žen v rámcovém programu; 
souhlasí s tím, že opatření ke zvýšení 
účasti žen by měla být prosazována i 
během celé realizace projektů a Komise by 
měla aktivněji přistupovat k podpoře 
vědeckých pracovnic a zaměřit se na 
aktivizaci členských států k tomu, aby se 
zabývaly rozdílným postavením mužů a 
žen; zdůrazňuje, že cíl 40% účasti žen 
v programových a poradních komisích by 
měl být prosazován citlivě, avšak 
rozhodně;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává důležitost projektu Propojení 
Černého moře (BSI) pro vytvoření 
regionální výzkumné a vzdělávací sítě 
v širší oblasti Černého moře a její 
napojení na síť GEANT a vyzývá Komisi, 
aby i nadále podporovala výzkumné 
projekty v černomořském regionu, např.
projekty HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN a BSRN;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 163
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. má za to, že v zájmu tvýšení účinků 
7. RP by měly být lhůty prodlouženy ze 
šesti na dvanáct měsíců, a to
prostřednictvím výzev omezených na 
projekty, které získaly kladné konečné
technické hodnocení, přičemž úmyslem je 
vykonávat činnosti demonstrací, ve 
kterých budou zohledněny vyvinuté
technologie nebo získané znalosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 164
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že k účinnému řešení 
vzrůstajících sociálních problémů bude 
třeba též interdisciplinárního přístupu; 
zdůrazňuje, že společenské a humanitní 
vědy hrají zásadní úlohu při řešení 
zásadních problémů, jimž čelí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Jean-Pierre Audy

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

14a. konstatuje, že v otázce účasti žen 
v 7. RP dochází jen k mírnému pokroku; 
vítá opatření, která Komise k řešení tohoto 
problému navrhla, a vyzývá členské státy, 
aby přijaly v tomto směru specifická 
opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi, aby v rámci 7. RP a 
budoucího finančního rámce zajistila 
odpovídající financování výzkumu a 
vývoje v oblasti aplikací a služeb GNSS;

Or. ro

Pozměňovací návrh 167
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly specifická opatření zaměřená na 
zvýšení účasti mladých výzkumných 
pracovníků v rámcových programech;

Or. fr
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