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Pozměňovací návrh 168

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že se nezdá, že by 
se průmysl více zapojil ve srovnání 
s předchozími RP, zvláště v programu 
„Spolupráce“; žádá proto, aby Komise 
provedla podrobnou analýzu schopnosti 
tohoto programu přilákat investice 
ze soukromého sektoru;

15. zdůrazňuje, že se nezdá, že by 
se průmysl více zapojil ve srovnání 
s předchozími RP, zvláště v programu 
„Spolupráce“; žádá proto, aby Komise 
provedla podrobnou analýzu schopnosti 
tohoto programu účinněji využívat
investice ze soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. doporučuje, aby byla vzhledem 
k naléhavé potřebě zvýšit 
konkurenceschopnost přijata opatření 
zaměřená na hodnocení vysokých škol, 
na základě nichž by byla vytvořena 
společná kritéria hodnocení snahy 
o dosažení vynikajících výsledků 
a vytvořeny státní a unijní pobídky 
pro výzkumná střediska, která tato 
pravidla přijmou, a to s cílem upevnit 
Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že postup 
při zveřejňování výzev k předkládání 
projektů v případě dalších partnerů by 
měl být založen na základním 
předpokladu, totiž že příslušné společnosti 
a výzkumní pracovníci mají hluboké 
znalosti týkající se projektu a toho, které 
partnery nejvíce potřebují, a že Komise by 
měla vyhodnotit písemné odůvodnění, 
které konsorcium předložilo ohledně 
svého výběru, spíše než aby společnosti 
a výzkumné pracovníky nutila k tomu, aby 
se řídili pořadníky odborníků 
provádějících dané hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá cíl ve výši 40 %, který stanovila 
Komise a který se týká účasti žen ve všech 
hodnotících a poradních výborech, 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly nová opatření zaměřená na zvýšení 
účasti žen ve výzkumné a inovační 
činnosti;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 172
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; domnívá 
se však, že je přesto nutné se více snažit 
o zapojení malých a středních podniků; 
podporuje názor Komise, že účast malých 
a středních podniků v 7. rámcovém 
programu je i nadále problematická; 
podotýká, že o program „Eurostars“ 
dosud projevily zájem pouze malé 
a střední podniky, které se již intenzivně 
zapojily do výzkumu a vývoje; je proto 
zastáncem dlouhodobého zjednodušování 
podmínek programu, tak aby je bylo 
možné upravit pro malé a střední podniky; 
je přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP 
se strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států; 

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“,
tak v programu „EUROSTARS“; domnívá 
se, že z hlediska zvýšení účasti zejména 
malých a středních podniků na těchto 
programech je naprosto nutné je dále 
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států; zjednodušit; je přesvědčen, že lepší 
koordinace 7. RP se strukturálními fondy 
by mohla usnadnit účast nedostatečně 
zastoupených členských států; zdůrazňuje 
nicméně, že je naprosto nezbytné 
rozlišovat mezi kritérii pro 7. rámcový 
program a strukturálními fondy, jelikož 
při přidělování finančních prostředků 
ze 7. rámcového programu by měl převážit 
princip dosahování vynikajících výsledků, 
čímž by byl zajištěn maximální přínos 
oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
v Evropě; poukazuje zejména na nízkou 
účast některých členských států 
(např. EU 12 a jižních zemích) 
a doporučuje, aby se zjistilo, zda je možné 
zjednodušit podávání hlášení o situaci 
v případě jednotlivých měn;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států; v důsledku toho vyzývá Komisi 
a vnitrostátní a místní orgány, aby 
zdokonalily propojení mezi fondy 
soudržnosti a rámcovým programem 
pro výzkum, jelikož tyto fondy by se měly 
využívat k rozšíření výzkumné 
infrastruktury, aby mohlo být v rámci 
výzkumu dosaženo takové úrovně 
vynikajících výsledků, která by zajistila 
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přístup k finančním prostředkům 
určených na výzkum; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je nutné stanovit jasné cíle 
a posoudit, zda bylo těchto cílů v daných 
členských státech dosaženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených 
členských států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;
doporučuje však, aby bylo za rok 
zveřejňováno několik výzev k předkládání 
projektů, které by se týkaly specifické 
činnosti malých a středních podniků, 
nebo aby byla každý rok zveřejněna 
časově neomezená výzva s několika 
lhůtami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
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účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

účast nedostatečně zastoupených členských 
států; uvědomuje si v této souvislosti, 
že malé a střední podniky se potýkají 
s problémy týkajícími se vhodnosti 
předkládaných projektů z hlediska výzev 
k předkládání projektů zaměřených 
na prioritní otázky, a navrhuje, aby se 
tento problém řešil tak, že by se 
zveřejňovalo více výzev k předkládání 
obecnějších projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 177

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; 
zdůrazňuje, že z hlediska zapojení malých 
a středních podniků je nutné, aby byla 
doba potřebná na udělení grantu kratší 
a aby se dalo její trvání předpovědět; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; 
doporučuje, aby byla při poskytování 
podpory malým a středním podnikům 
přijata další opatření podobného rázu; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP 
se strukturálními fondy by mohla usnadnit
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že racionálnější a přímější 
vazby mezi  7. RP a strukturálními fondy 
by mohly zvýšit účast nedostatečně 
zastoupených členských států, zejména 
mezi členskými státy EU 12;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP 
se strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených 
členských států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že má-li být vytvořen jednotný 
Evropský výzkumný prostor, je nezbytné 
dosáhnout lepší koordinace 7. RP 
se strukturálními fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP se 
strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
pro který navrhuje zvýšení až na 30 %, tak 
v programu „EUROSTARS“;  je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP 
se strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 182
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední 
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podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že lepší koordinace 7. RP 
se strukturálními fondy by mohla usnadnit 
účast nedostatečně zastoupených členských 
států;

podniky, a to pokud jde o 15% cíl 
stanovený jak v programu „Spolupráce“, 
tak v programu „EUROSTARS“; je 
přesvědčen, že lepší koordinace, 
provázanost a synergické působení mezi
7. RP a strukturálními fondy by mohly
usnadnit účast nedostatečně zastoupených 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. v této souvislosti zdůrazňuje význam 
politiky soudržnosti, protože se stala 
hlavním zdrojem evropské pomoci 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
vzhledem k tomu, že členské státy 
v souladu s druhými strategickými 
obecnými zásadami týkajícími se 
soudržnosti věnovaly významnou část 
svých celkových finančních prostředků 
na výzkum, vývoj a inovace v oblasti 
ekonomiky založené na znalostech, což 
vedlo k vytvoření 246 celostátních či 
regionálních operačních programů, 
v jejichž rámci bylo 86 mld. eur přiděleno 
na oblast výzkumu, vývoje a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

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

16a. zdůrazňuje, že jedním z nejlepších 
rysů 7. rámcového programu je, že 
prostřednictvím Komise má jen jednu 
vedoucí a koordinační strukturu;  
domnívá se proto, že působnost 
strukturálních fondů by měla být chápána 
územně, a to za předpokladu, že budou 
plněna kritéria kvality stanovená v rámci 
společného programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na zásadní úlohu 
výzkumných infrastruktur v rámci 
trojúhelníku znalostí a vyzývá k tomu, aby 
mezi programy financovanými v různých 
oblastech existovala souvislost; vyzývá 
k větší snaze o rozšíření výzkumné 
infrastruktury 7. rámcového programu, 
zejména v oblastech, které by mohly mít 
na evropské úrovni největší přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Amalia Sartori

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

16a. zdůrazňuje význam programu 
„Kapacity“ z hlediska malých a středních 
podniků, protože malým podnikům 
umožňuje lépe se do programu zapojit;  
vyjadřuje proto naději, že v rámci tohoto 
programu dojde ke zvýšení počtu výzev 
k předkládání výzkumných projektů 
a že tento počet bude v rámci budoucích 
programů EU ještě zvýšen;

Or. it

Pozměňovací návrh 187
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zastává názor, že je nutné 
umožnit sdružování malých a středních 
podniků a spolupráci mezi sítěmi těchto 
podniků, vysokými školami a veřejnými 
výzkumnými ústavy, aby bylo možné 
docílit větší účasti malých a středních 
podniků a mikropodniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 188
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že podpory budování 
kapacit a rozšíření výzkumných možností 
v celé EU je možné dosáhnout pouze 
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na základě lepší koordinace mezi 
7. výzkumným programem a jinými 
nástroji EU (jako jsou strukturální fondy 
a Fond soudržnosti);

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a.  je přesvědčen, že účast nedostatečně 
zastoupených členských států by mohla 
usnadnit lepší koordinace 7. rámcového 
programu se strukturálními fondy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá doporučení expertní skupiny, aby 
byly vyhodnoceny důvody nízké účasti 
některých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 191

Lena Ek za skupinu ALDE
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Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit účast 
podprůměrně zastoupených členských 
států, např. na základě využívání 
programu „Lidé“, který je určen k rozvoji 
potenciálu výzkumných pracovníků 
z EU 12, a tím, že zajistíme, aby se 
ze vzdělávání nestala zapomenutá strana 
„trojúhelníku znalostí“, a to řádným 
doplněním vazeb mezi výzkumem 
a inovacemi o vzdělávání v oblasti 
výzkumu, včetně vzdělávání, které by bylo 
zaměřeno výslovně na výzkumné 
pracovnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. připomíná, že výzkum ani inovace 
nemohou existovat bez výzkumných 
pracovníků, a vyzývá proto, aby byla 
přijata opatření, která by vyřešila otázku 
složitých pracovních podmínek většiny 
výzkumných pracovníků a osob 
zapojených do výzkumných a inovačních 
programů a činnosti; zdůrazňuje také, 
že je nutné se více zasazovat o zaškolování 
mladých a nových výzkumných 
pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. zdůrazňuje, že nehledě na to, 
že 7. rámcový program přispěl k větší 
účasti žen na vědeckém výzkumu, stále 
ještě nebylo dosaženo 40% cíle, a proto je 
nutné přijmout další opatření, která by 
podpořila širší zapojení žen a rozšířila by 
množství vědních oborů, v nichž ženy 
pracují, a také jejich úlohu a povinnosti, 
které v rámci jednotlivých projektů 
zastávají;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. zdůrazňuje, že koncentrace 
finančních prostředků je stále velmi 
nápadným problémem, který neposkytuje 
novým členským státům a státům na jihu 
a na východě EU stejné možnosti, pokud 
jde o získávání finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 196

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 199
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. zdůrazňuje, že v centru evropského
výzkumu a 7. rámcového programu by 
měl být hraniční výzkum a špičková 
pracoviště; připomíná, že tento výzkum 
hraje nepostradatelnou roli při získávání 
nových poznatků, které přispívají 
k hospodářskému růstu a umožňují, aby 
se z Evropy stala společnost založená 
na znalostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;
zdůrazňuje proto význam přizpůsobení 
politiky v oblasti výzkumu a inovací 
specifickým potřebám daných území; 
upozorňuje, že vzhledem k tomu, že není 
možné uplatňovat stejnou rozvojovou 
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strategii na všechny regiony, je naprosto 
nutné zapojit do vytváření a provádění 
výzkumných a inovačních programů 
regionální a místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. podporuje názor, že politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje tvoří základní součást 
strategie Evropa 2020 a že je nutné 
vybudovat informační a telekomunikační 
technologie, které jsou zapotřebí, aby bylo 
v celé EU možné propojit mezi sebou 
výzkumné pracovníky, přístroje, údaje, 
poznatky a výpočetní techniku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 202
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje plně využívaly 
nejmodernější informační a komunikační 
technologie, jako jsou videokonference, 
s cílem zajistit širší spolupráci mezi 
účastníky projektů v nejrůznějších 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a inovací přihlížely k vědeckým 
poznatkům, ke zkušenostem podniků 
a výzkumných ústavů, které v dané oblasti 
již existují, a aby umožňovaly jejich 
vzájemné propojení, mj. na základě 
financování ze strukturálních fondů;

Or. it

Pozměňovací návrh 204
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. navrhuje, aby v zájmu co největšího 
uplatnění územní stránky programů došlo 
k dalšímu rozvoji synergického působení 
mezi politikou v oblasti výzkumu a vývoje 
a strukturálními fondy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 205

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. vyzývá k dalšímu úsilí o koordinaci 
výzkumných a vývojových projektů 
v rámci 7. rámcového programu 
a strukturálních fondů, zejména projektů 
zaměřených na malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. navrhuje, aby byly politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje zdokonaleny, tak aby 
se vztahovaly i na vzdálené a místní cílové 
skupiny, s tím, že hlavním cílem 
finančního programu je dosahování 
vynikajících výsledků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;

17. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly chápány územně;
domnívá se, že je nezbytné, aby 
se vědeckých projektů účastnil větší počet 
vědců a vědeckých zařízení z nových 
členských států EU;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 208

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá k přísnému uplatňování 
40% cíle účasti žen v programových 
a poradních výborech; poukazuje 
na význam podporování účasti žen 
v průběhu celého životního cyklu 
projektů, přičemž zvláštní pozornost je 
třeba věnovat překonávání překážek 
založených na pohlaví, kterým ženy čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá, aby byla na regionální úrovni 
uznána významná úloha, kterou hrají 
zprostředkovatelské subjekty 
(např. obchodní komory, síť Enterprise 
Europe Network a regionální inovační 
agentury), které tvoří spojnici mezi 
inovativními malými a středními podniky 
v každém regionu a mezi Komisí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 210
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17α. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad nedostatkem transparentnosti 
a informací o budoucích výzvách v oblasti 
výzkumu, jelikož to znemožňuje, aby 
se jednotlivci a organizace zapojené 
do výzkumu na tento výzkum včas a řádně 
připravili;

Or. el

Pozměňovací návrh 211
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, 
Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá, že na základě účelových 
opatření zaměřených na podporu 
budování kapacit v oblasti výzkumu 
a inovací v celé Evropě došlo k vytvoření 
cesty ke špičkovému výzkumu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. je znepokojen tím, že informace 
o výzkumných úkolech v určitých 
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oblastech vědy, zejména v humanitních 
oborech, se zveřejňují jen jednou nebo 
v intervalu mnoha let, což vede k tříštění 
výzkumného úsilí a k plýtvání finančními 
prostředky určenými na výzkum, a tedy 
i k menší přitažlivosti výzev obsažených 
v 7. rámcovém programu;

Or. el

Pozměňovací návrh 213

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. domnívá se, že tyto programy by měly 
být zpřístupněny i pro mezinárodní 
partnery; poukazuje na to, že základním 
principem by měla být (za určitých 
okolností) možnost financovat 
z prostředků na určitý projekt i zahraniční 
skupiny, což by se mělo týkat všech 
projektů; odmítá myšlenku, že Komise je 
lépe schopna určit, kdo by se měl stát 
partnerem pro spolupráci, než sami 
výzkumní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat 
své priority v oblasti mezinárodní 

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat 
své priority v oblasti mezinárodní 
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spolupráce, a zastává názor, že výběr zemí 
a témat, na které se zaměří akce 
mezinárodní spolupráce, by měl probíhat 
v součinnosti se členskými státy s cílem 
ověřit vhodnost a zájem, který by u nich
tyto akce měly vzbuzovat;

spolupráce, a zastává názor, že výběr zemí 
a témat, na které se zaměří akce 
mezinárodní spolupráce, by měl probíhat 
v součinnosti se členskými státy s cílem 
ověřit vhodnost a zájem, který by tyto akce 
měly vzbuzovat u všech zúčastněných 
stran; potvrzuje však znovu, že je nutné 
věnovat pozornost spolupráci 
s rozvojovými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 215

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat 
své priority v oblasti mezinárodní 
spolupráce, a zastává názor, že výběr zemí 
a témat, na které se zaměří akce 
mezinárodní spolupráce, by měl probíhat 
v součinnosti se členskými státy s cílem 
ověřit vhodnost a zájem, který by u nich 
tyto akce měly vzbuzovat;

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat 
své priority v oblasti mezinárodní 
spolupráce, a zastává názor, že výběr 
konkrétních zemí a témat, na které 
se zaměří akce prohloubené mezinárodní 
spolupráce, by měl probíhat v součinnosti 
se členskými státy s cílem ověřit vhodnost 
a zájem, který by u nich tyto akce měly 
vzbuzovat; poukazuje však na to, 
že strategicky velmi významní partneři 
jako např. země BRIC jsou příliš slabí;

Or. en

Pozměňovací návrh 216

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat 
své priority v oblasti mezinárodní 
spolupráce, a zastává názor, že výběr zemí 
a témat, na které se zaměří akce 
mezinárodní spolupráce, by měl probíhat 
v součinnosti se členskými státy s cílem 
ověřit vhodnost a zájem, který by u nich 
tyto akce měly vzbuzovat;

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat 
své priority v oblasti mezinárodní 
spolupráce, a zastává názor, že výběr zemí 
a témat, na které se zaměří akce 
mezinárodní spolupráce, by měl probíhat 
v součinnosti se členskými státy s cílem 
zajistit, aby tyto akce byly doplněním 
jejich vlastních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 217

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že veškerý výzkum 
prováděný jako součást 7. rámcového 
programu musí probíhat v souladu 
se základními právy, jak jsou uvedena 
v Evropské chartě; proto naléhavě 
požaduje, aby Komise neprodleně 
zveřejnila všechny dokumenty týkající se 
projektu INDECT (výzkumného projektu 
financovaného na základě 7. rámcového 
programu, který se zaměřuje na vývoj 
automatizovaného systému pro sledování, 
který nepřetržitě kontroluje internetové 
stránky, bezpečnostní kamery a jednotlivé 
počítačové systémy) a stanovila jasný 
a přísně vymezený mandát týkající se cíle 
tohoto výzkumu, jeho uplatnění 
a koncových uživatelů projektu INDECT; 
zdůrazňuje, že projekt INDECT by neměl 
získat finanční prostředky 
ze 7. rámcového programu dříve, než bude 
důkladně vyhodnocen jeho možný vliv 
na základní práva;



AM\861954CS.doc 27/68 PE462.545v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. navrhuje, aby Komise pomáhala 
veřejným subjektům zlepšit jejich systém 
řízení na základě hodnocení prováděných 
bez důsledků z hlediska financování, což 
by mělo přispět k tomu, aby tyto subjekty 
přijaly řadu opatření zaměřených 
na zdokonalení jejich schopnosti řídit 
projekty a realizovat je v rámci konkrétní 
lhůty nepřesahující jeden rok;

Or. es

Pozměňovací návrh 219
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;
zdůrazňuje, že vysoké školy nemohou 
účinně fungovat v krátkodobém horizontu 
politického cyklu či obchodních cyklů, 
které jsou často také příliš krátké; 
domnívá se, že aby bylo dosaženo pokroku 
v oblasti důležitých výzkumných úkolů, je 
nutné zajistit střednědobé až dlouhodobé 
finanční nástroje, které by podporovaly 
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jak základní výzkum, tak i spolupráci 
s průmyslovými podniky a dalšími 
externími partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020; 
poukazuje na to, že po roce 2013 bude 
nutné dosáhnout 25% zvýšení financování 
rámcového programu pro výzkum, aby 
bylo možné se vypořádat se závažnými 
sociálními problémy a stimulovat růst 
a zaměstnanost v EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 221
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí odpovídat 
stanoveným cílům; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 222
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že je nutné stávající 
odpovídající a důvěryhodnou úroveň 
financování 7. rámcového programu 
alespoň zachovat;  připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů evropského 
projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 224

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být alespoň 
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že úroveň financování 
7. rámcového programu musí být
zachována; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

19. domnívá se, že musí dojít ke zvýšení 
úrovně financování 7. rámcového 
programu; připomíná, že RDI je 
dlouhodobou investicí a je klíčovým 
prvkem pro dosažení cílů strategie 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje politování nad tím, 
že členské státy snížily v důsledku 
hospodářské a finanční krize rozpočet 
na vzdělávání a vědu; domnívá se, 
že hospodářský a sociální rozvoj EU 
a jeho trvalá konkurenceschopnost 
v celosvětovém měřítku se odvíjí od kvality 
vzdělání, a vyzývá členské státy, aby 
z oblasti vzdělávání, na níž závisí kvalita 
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výzkumu a inovací, učinily v době krize 
investiční prioritu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 227
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že na období let 2007–
2013 byla v rámci fondů soudržnosti 
(ERDF) jako podpora inovací přidělena 
částka 86 miliard EUR (25 % z celkové 
částky), ze které 50 miliard EUR tvoří 
prostředky přidělené na základní výzkum 
a technický rozvoj, což představuje 
celkový rozpočet 7. rámcového programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 228

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je nutné se snažit o to, 
aby náklady co nejvíce odpovídaly 
celkovým politickým cílům v rámci 
strategie Evropa 2020 a aby došlo 
k integraci výzkumné základny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. doporučuje, aby byly současné 
nástroje upraveny tak, aby vyhovovaly 
konkrétním mechanizmům inovací 
s přihlédnutím k jejich časovému omezení 
a požadavkům týkajícím se jejich uvádění 
na trh;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit z lepší 
koordinace mezi 7. RP, nástroji EIB, 
strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami;

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit z lepší 
koordinace mezi 7. RP, nástroji EIB, 
strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami; podporuje 
doporučení expertní skupiny ohledně 
možností, které skýtá synergické působení 
mezi finančními prostředky vyčleněnými 
na 7. rámcový program a politikou 
soudržnosti, a vítá vytvoření skupiny 
odborníků pro synergie (SEG);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 231
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit z lepší 
koordinace mezi 7. RP, nástroji EIB, 
strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami;

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury (které by se orientovalo 
podle seznamu ESFRI) by mělo těžit 
z lepší koordinace mezi 7. RP, nástroji 
EIB, strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami; domnívá se, 
že je nutné zabránit zdvojování výzkumné 
infrastruktury v různých členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit z lepší 
koordinace mezi 7. RP, nástroji EIB, 
strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami;

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury a demonstračních projektů 
by mělo těžit z lepší koordinace mezi 
7. RP, nástroji EIB, strukturálními fondy 
a národními a regionálními politikami;

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit z lepší 
koordinace mezi 7. RP, nástroji EIB, 
strukturálními fondy a národními
a regionálními politikami;

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit 
z lepšího rozdělení finančních prostředků 
ze 7. RP, nástrojů EIB, strukturálních 
fondů a národních a regionálních politik;

Or. es

Pozměňovací návrh 234
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné 
infrastruktury by mělo těžit z lepší 
koordinace mezi 7. RP, nástroji EIB, 
strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami;

20. zdůrazňuje, že financování nezbytné 
výzkumné infrastruktury by mělo těžit 
z lepší koordinace mezi 7. RP, nástroji 
EIB, strukturálními fondy a národními 
a regionálními politikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že financování 
výzkumné infrastruktury by mělo 
zahrnovat veřejné nebo soukromé 
finanční prostředky, včetně poskytování 
laboratorního vybavení a přístrojů a jejich 
údržby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. je toho názoru, že strukturální fondy 
jsou důležitou součástí při budování 
výzkumné infrastruktury v členských 
státech, které jsou na tom z hlediska 
možností výzkumu nejhůře;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. navrhuje, aby v budoucnu 
při výzvách k předkládání projektů 
v oblasti inovací probíhalo financování 
fáze předvádění konceptů s využitím 
finančních prostředků 7. rámcového 
programu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. domnívá se, že ti, kdo získávají 
finanční prostředky na vybudování 
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výzkumné infrastruktury, by měly 
jednoznačně odůvodnit svou úlohu 
a způsob využívání zařízení, laboratoří 
a výzkumného a technického personálu; 
v tomto ohledu se domnívá, že je nutné 
vytvořit monitorovací a kontrolní systém, 
který by sledoval dodržování dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy a EU, aby splnily 
své finanční závazky vyplývající 
z mezinárodních dohod v oblasti výzkumu;

21. vyzývá členské státy a EU, aby splnily 
své finanční závazky, včetně závazků 
týkajících se akcí na základě článků 185 
a 187, vyplývající z mezinárodních dohod 
v oblasti výzkumu;

Or. es

Pozměňovací návrh 240
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby s ohledem 
na finanční cíl v oblasti výzkumu 
a technického rozvoje pro rok 2020, který 
činí 3 % HDP, a na uznání, že výzkum 
a inovace jsou jediným zaručeným 
způsobem jak dosáhnout hospodářského 
oživení v EU, zvážila možnost stanovit 
do roku 2015 prozatímní závaznou míru 
financování výzkumu a technického 
rozvoje přibližně na 1 % HDP;
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Or. el

Pozměňovací návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby se účastnily 
iniciativ společného plánování, tak aby 
dostály svým finančním závazkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. domnívá se, že EU musí při 
zvažování nových pravidel financování 
vycházet z vnitrostátních systémů 
financování, a to vzhledem k tomu, 
že mnoho vnitrostátních programů 
financování využívá jednodušších metod 
financování výzkumu;

Or. el

Pozměňovací návrh 243
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový) 



PE462.545v01-00 38/68 AM\861954CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. žádá Komisi, aby přijala 
zjednodušené metody, které využívají 
členské státy jako základ při hodnocení 
projektů, pokud jde o evropské programy, 
jež by napomohly tomu, aby univerzity 
v případě vnitrostátních projektů 
a projektů EU ukončily paralelní 
využívání různých metod účetnictví;

Or. el

Pozměňovací návrh 244
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

22. domnívá se, že pokud má mít výzkum 
a inovace jasný dopad na trh a společnost, 
je třeba, aby byly znalosti na základě 
rámcového programu uvedeny na trh, a to 
prostřednictvím činností, jež umožní 
optimální využití financování výzkumu 
a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost

22. domnívá se, že potenciální hodnocení 
dopadu na trh, přenos technologií 
a komerční využití výsledků výzkumu by
měly být zahrnuty do hlavních parametrů
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komercializace; budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
s cílem seskupit celý řetězec inovací 
a vytvořit souvislý celek;

Or. it

Pozměňovací návrh 246

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

22. domnívá se, že specifické výzvy 
k hodnocení potenciálu inovací 
a komercializace výsledků výzkumu by 
mohly být zahrnuty do 7. rámcového 
programu, a to zejména v oblastech, kde 
by to představovalo významný přínos 
pro společnost jako celek, jako je např. 
energetická účinnost a efektivní využívání 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

22. domnívá se, že je třeba se zabývat 
komercializací výsledků výzkumu, 
zejména nedostatkem financování 
projektů, s cílem zachovat klíčové 
kritérium dosahování vynikajících 
výsledků v budoucích výzvách v rámci 
RP7, přičemž tyto mechanizmy 
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financování komercializace by měly být 
zavedeny za využití Rámcového programu 
pro konkurenceschopnost a inovace nebo 
regionálních fondů v úzké koordinaci 
s RP7;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

22. poznamenává, že aspekt inovací bude 
sehrávat významnější úlohu v budoucích 
pracovních programech; domnívá se, 
že v parametrech budoucích výzev 
k předkládání projektů 7. rámcového 
programu v oblasti inovací a jedním 
z kritérií hodnocení by měla být možnost 
komercializace; žádá Komisi, aby začala 
financovat demonstrační a pilotní 
projekty v rámci několika posledních let 
platnosti RP7;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti výzkumu 
a inovací by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 250
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
7. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

22. domnívá se, že v parametrech 
budoucích výzev k předkládání projektů 
8. rámcového programu v oblasti inovací 
by měla být zahrnuta možnost 
komercializace;

Or. es

Pozměňovací návrh 251
Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. opakovaně zdůrazňuje, že je nezbytné 
zajistit, jak vysoká je poptávka 
po inovativních technologiích na trhu EU 
s cílem uvádět na trh inovační produkty; 
proto se domnívá, že by měly být dostupné 
zvláštní finanční nástroje na podporu 
uvádění úspěšných technologií na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje nezbytnost zvláštních 
opatření s cílem podpořit začlenění 
nových znalostí do norem; zdůrazňuje, 
že přijetí norem ulehčuje využívání 
nových technologií a je předpokladem 
úspěšného rozšiřování nově vytvořených 
produktů po celém světě;

Or. de

Pozměňovací návrh 253
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje význam lepší podpory 
při provádění politik a programů, které 
zvyšují součinnost v rámci řetězce 
tvořeného infrastrukturami výzkumu 
a vývoje, inovacemi a vytvářením 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. opakovaně zdůrazňuje, že inovace je 
třeba chápat tak, že se vztahují jak 
na produkty, tak i postupy a organizaci 
služeb;
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Or. it

Pozměňovací návrh 255
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, informační a telekomunikační 
technologie a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu;

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, informační a telekomunikační 
technologie a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu; podporuje konsolidaci 
tohoto přístupu v budoucích programech 
EU v souladu s doporučeními „Unie 
inovací“; opakovaně zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout pravidla týkající se účasti 
(zejména s ohledem na duševní 
vlastnictví) a atraktivních možností 
financování s cílem podpořit účast MSP 
ve společné technologické iniciativě (JTI) 
a ve veřejných a soukromých 
partnerstvích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, informační a telekomunikační 
technologie a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu;

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, společné technologické 
iniciativy (JTI) a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu; zdůrazňuje, že je třeba 
zabezpečit přiměřená pravidla týkající se 
účasti (včetně duševního vlastnictví) 
a míry financování (včetně míry 
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financování u nepřímých nákladů) s cílem 
přilákat větší počet MSP do JTI a PPP;

Or. en

Pozměňovací návrh 257

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, informační a telekomunikační 
technologie a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu;

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, společné technologické 
iniciativy (JTI) a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu; zdůrazňuje však, že tyto 
iniciativy by měly zabezpečit lepší 
rovnováhu související s přístupem a účastí 
zainteresovaných stran, zejména MSP, 
veřejných výzkumných ústavů a menších 
výzkumných organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, informační a telekomunikační 
technologie a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu;

23. uznává, že evropské technologické 
platformy, informační a telekomunikační 
technologie a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přispívají k větší 
účasti průmyslu, zdůrazňuje však, že by 
i v této oblasti mělo dojít ke zjednodušení 
administrativy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 259
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. poukazuje na to, že EU musí 
podporovat mnoho různých zdrojů 
inovací; uznává význam nápadů, návrhů 
a způsobilost běžných zaměstnanců, 
pokud jde o inovace, i když řada studií 
poukazuje na skutečnost, že zaměstnanec 
orientovaný na inovace je výhodný nejen 
pro obchodní činnost, ale je zde 
i spokojenost se zaměstnáním a tato 
orientace na inovace může ve skutečnosti 
snižovat stres, pokud je vykonávána 
správným způsobem; zdůrazňuje, že je 
třeba přejít od úzkého zaměření 
na kvalifikované zaměstnance a vědecký, 
technický a řídící personál na širší 
zaměření na dělníky, úřednický personál, 
ošetřující personál, kovodělníky, přímé 
nadřízené atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že v souvislosti 
s budoucími výzvami k předkládání 
projektů 7. rámcového programu v oblasti 
inovací by měla být zvážena účast 
klíčových aktérů v hodnotovém řetězci;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 261

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že zjednodušení vyžaduje 
kvalitativní skok vpřed a vyzývá 
k bezodkladnému provádění stanovených 
krátkodobých zjednodušujících opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů; vítá v tomto ohledu 
rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2011 
o třech opatřeních zjednodušujících 
provádění rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES 
a rozhodnutí Rady č. 970/2006/Euratom 
pozměňujících a doplňujících rozhodnutí 
C(2007) 1509 C(2007);

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; v této souvislosti poukazuje 
na to, že přijetí EU zejména ze strany 
MSP závisí do značné míry na předvedení 
atraktivních programů financování, které 
by měly praktický význam; podporuje 
navrhovanou revizi finančního nařízení 
za účelem zjednodušení postupů;

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů, například výrazným 
zkrácením času od podání žádosti až 
po získání grantu, snížením počtu 
pravidelných zpráv o stavu financí 
a nalezením lepší rovnováhy mezi riziky 
výzkumu a kontroly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů a žádá o revizi 
o nebo rozšiřující výklad služebního řádu 
EU v otázkách osobní odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů; s odkazem 
na navrhovaný uživatelský portál EU 
navrhuje inspirovat se podobným 
americkým modelem (www.grants.gov);

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 24. je znepokojen přílišnou administrativní 
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zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů, přičemž zdůrazňuje, 
že financování výzkumu by se mělo 
zakládat na větší důvěře;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů;

24. je znepokojen přílišnou administrativní 
zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem 
zjednodušení postupů a zvýšení účasti 
MSP v RP7;

Or. ro

Pozměňovací návrh 269
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že zvyšování podpory 
významu výzkumu a inovací v Evropě 
vyžaduje úsilí, aby bylo možné získat
podporu soukromých společností, nadací 
a neziskových organizací, jež se zapojují 
do projektů a které by zabezpečily 
mobilitu technických výzkumných 
pracovníků mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je zvlášť důležité snížit 
byrokratické postupy při přípravě, 
podávání a hodnocení projektových 
žádostí a při kontrole, a pokud to je 
možné, zkrátit čas, který uplyne předtím, 
než je s Komisí uzavřena smlouva;

Or. lv

Pozměňovací návrh 271
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zabezpečily zjednodušení a sbližování 
postupů a hodnotících kritérií pro různé 
výzkumné a inovační programy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. navrhuje, že by s cílem dosáhnout 
lepší koordinace výzkumu mezi členskými 
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státy měly Komise a Rada vypracovat 
návrh srovnávací za účelem využití 
postupů pro zjednodušení; v této 
souvislosti se domnívá, že je 
nevyhnutelné, aby každý členský stát 
zjistil, která vnitřní pravidla nebo předpisy 
brání mezinárodní spolupráci a 
finančnímu řízení projektů, do nichž jsou 
zapojeni partneři z různých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená 
na zjednodušení postupů, správy 
a finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010; žádá Komisi, 
aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 
7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy; znovu vyjadřuje přání, 
aby spory probíhající v současnosti mezi 
Komisí a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená 
na zjednodušení postupů, správy 
a finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010; vítá rozhodnutí 
Komise ze dne 24. ledna 2011, jímž 
zavedla tři opatření na zjednodušení 
a žádá Komisi, aby tato opatření rychlým 
a jednotným způsobem provedla; žádá 
Komisi, aby ověřila, zda je třeba dalších 
dodatečných zjednodušujících opatření;
znovu vyjadřuje přání, aby spory 
probíhající v současnosti mezi Komisí 
a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků; žádá Komisi, 
aby umožnila příjemcům konzultovat 
zúčtovací výbor pro výzkum během 
projektu nebo po jeho skončení, s cílem 
objasnit otázky související s výpočtem 
nákladů, pravidel účasti a auditů včetně 
dodatečných auditů; zdůrazňuje, že je 
nevyhnutelné zachovat vše, co funguje 
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dobře, a změnit jen ty předpisy, které je 
třeba přizpůsobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená 
na zjednodušení postupů, správy 
a finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010; žádá Komisi, 
aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 
7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy; znovu vyjadřuje přání, 
aby spory probíhající v současnosti mezi 
Komisí a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

25. vítá snahu Komise zjednodušit 
postupy, například prostřednictvím 
vytvoření jednotného registračního 
nástroje (URF), znovu však opakuje, že je 
důležité bezodkladně zavést opatření 
zaměřená na zjednodušení postupů, správy 
a finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010; žádá Komisi, 
aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 
7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy; znovu vyjadřuje přání, 
aby spory probíhající v současnosti mezi 
Komisí a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

Or. el

Pozměňovací návrh 275
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená 

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená 
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na zjednodušení postupů, správy 
a finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010;  žádá Komisi, 
aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 
7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy;  znovu vyjadřuje přání, 
aby spory probíhající v současnosti mezi 
Komisí a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

na zjednodušení postupů, správy 
a finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010; žádá Komisi, 
aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 
7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy; vyjadřuje politování 
nad vážnými problémy souvisejícími 
s výkladem a následnou právní nejistotou 
pro účastníky RP7; znovu vyjadřuje přání, 
aby spory probíhající v současnosti mezi 
Komisí a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

Or. es

Pozměňovací návrh 276
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená 
na zjednodušení postupů, správy a 
finančních záležitostí v současném řízení 
7. RP, jak je uvádí usnesení Parlamentu 
ze dne 11. listopadu 2010; žádá Komisi, 
aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 
7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy; znovu vyjadřuje přání, 
aby spory probíhající v současnosti mezi 
Komisí a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

25. znovu opakuje, že je důležité 
bezodkladně zavést opatření zaměřená na 
zjednodušení postupů, správy a finančních 
záležitostí v současném řízení 7. RP, jak je 
uvádí usnesení Parlamentu ze dne 11.
listopadu 2010, zejména s cílem podpořit 
účast MSP;  žádá Komisi, aby předložila 
návrhy na tato opatření zjednodušení 
v souvislosti se stávajícím 7. rámcovým 
programem a doplnila tak své původní 
návrhy; znovu vyjadřuje přání, aby spory 
probíhající v současnosti mezi Komisí 
a příjemci všech těchto rámcových 
programů byly urychleně vyřešeny a byla 
přitom respektována zásada svědomité 
správy veřejných prostředků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 277
Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. opětovně zdůrazňuje, že je třeba 
zvýšit účast nových členských států 
na projektech rámcového programu, jenž 
narážejí na značné překážky už 
při předkládání návrhů projektů, a to 
zejména těch států, které se ucházejí 
o účast na projektu poprvé;

Or. en

Pozměňovací návrh 278

Lena Ek za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. žádá o přijetí opatření, která by 
zkrátila čas potřebný na udělení grantu 
a jež by byla zaměřena na zlepšení 
procentního podílu grantů podepsaných 
v roce 2011 za dobu kratší než osm měsíců 
a za dobu kratší než šest měsíců během 
zbývajícího období;

Or. en

Pozměňovací návrh 279

Lena Ek za skupinu ALDE
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Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování 
a zavést moratorium na tvorbu nových 
nástrojů v 7. rámcovém programu;

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování 
a žádá, aby před vytvořením jakýchkoli
nových nástrojů v 7. rámcovém programu 
byla provedena důkladnější analýza již 
existujících nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování 
a zavést moratorium na tvorbu nových 
nástrojů v 7. rámcovém programu;

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování, 
provést hodnocení stávajících nástrojů 
a zavést moratorium na tvorbu nových 
nástrojů v 7. rámcovém programu;

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování 
a zavést moratorium na tvorbu nových 
nástrojů v 7. rámcovém programu;

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování 
a zavést všeobecné moratorium na tvorbu 
nových nástrojů v 7. rámcovém programu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
umožnily vysokým školám předkládat 
za jedno sledované období jediný soubor 
auditních dokumentů, který by začlenily 
účetnictví týkající se financování 
evropského výzkumu do účetnictví 
vnitrostátních výzkumných programů, 
čímž se sníží administrativní zátěž 
evropských vysokých škol;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. žádá Komisi, aby poskytla 
Parlamentu jasné a podrobné informace 
o fungování společné technologické 
iniciativy (JTI) s uvedením jejich 
právního statutu, informací o tom, kteří 
lidé tvoří správní radu, a jakou činnost 
vykonávají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly nové metody, jako např. možnost 
zadávání veřejných zakázek, které by 
podporovaly inovace; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 285
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že MFPR hrál rozhodující 
roli vedoucí ke zvýšení investic do iniciativ 
pro výzkum a vývoj v době krize, kdy 
bankovní sektor již nebyl schopen tuto roli 
vykonávat, což v prvních letech přineslo 
8 miliard EUR ve formě půjček, jež 
vytvořily investice za více než 20 miliard 
EUR;

27. domnívá se, že MFPR hrál rozhodující 
roli, a to jak z kvalitativního, tak 
i z kvantitativního hlediska, vedoucí 
ke zvýšení investic do iniciativ pro výzkum 
a vývoj v době krize, kdy bankovní sektor 
již nebyl schopen tuto roli vykonávat, což 
v prvních letech přineslo 8 miliard EUR 
ve formě půjček, jež vytvořily investice 
za více než 20 miliard EUR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyjadřuje politování nad tím, 
že projekty finančního nástroje 
s rozdělením rizika (FNRR) byly zahájeny 
pouze v 18 členských státech EU a dvou 
přidružených státech, a že zastoupení 
MSP, vysokých škol / výzkumných orgánů 
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a výzkumných zařízení v rámci FNRR je 
v současnosti podprůměrné; žádá Komisi, 
aby zhodnotila příčiny, proč devět 
zbývajících členských států EU nevyužilo 
tento nový nástroj, který se ukázal mít 
rozhodující přínos při zvyšování 
financování výzkumu, rozvoje a inovací, 
a aby zajistila účast všech dotyčných zemí;          

Or. ro

Pozměňovací návrh 287
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic;

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic; zdůrazňuje, že je 
třeba zabezpečit, aby tyto finanční 
nástroje byly vhodné pro MSP;

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic;

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic a o větší využívání 
finančního inženýrství s cílem podpořit 
inovace;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic;

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic; zdůrazňuje, že je 
třeba rovněž vzít v úvahu veřejné 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic;

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 7. RP 
a v budoucnosti i v 8. RP, pokud jde 
o lepší přístup k financování a podporu 
soukromých investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 291

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování a podporu
soukromých investic;

28. doporučuje, aby používání tohoto 
inovativního finančního nástroje 
pokračovalo a zvýšilo se v 8. RP, pokud 
jde o lepší přístup k financování 
a mobilizaci soukromých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. žádá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly propagaci týkající se 
dostupnosti půjček v rámci finančního 
nástroje pro sdílení rizik (RSFF) 
na úrovni členských států a zabezpečily, 
aby potenciální účastníci měli přiměřené 
informace a podporu k získání přístupu 
k půjčkám v rámci RSFF, a to zejména 
v těch členských státech, jejichž měnou 
není euro;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. projevuje nicméně své znepokojení nad 
směšnou částkou přidělenou na výzkumné 

29. projevuje nicméně své znepokojení nad 
směšnou částkou přidělenou na výzkumné 
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infrastruktury, univerzity a výzkumné
organizace a malé a střední podniky, 
zejména inovativní MSP, a nad existencí 
notoricky známých zeměpisných 
a odvětvových rozdílů v poskytování 
půjček; podporuje doporučení expertní 
skupiny pro zlepšení účasti některých 
nedostatečně zastoupených cílových 
skupin;

infrastruktury, univerzity a výzkumné 
organizace a malé a střední podniky, 
zejména inovativní MSP, a nad existencí 
notoricky známých zeměpisných 
a odvětvových rozdílů v poskytování 
půjček; podporuje doporučení expertní 
skupiny pro zlepšení účasti některých 
nedostatečně zastoupených cílových skupin 
a souhlasí se závěry Evropské rady ze dne 
4. února 2011, zejména s její výzvou, aby 
byly přezkoumány všechny možnosti 
s cílem zhodnotit práva duševního 
vlastnictví na evropské úrovni, a zejména 
s cílem usnadnit přístup MSP na trh 
znalostí;

Or. it

Pozměňovací návrh 294

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. projevuje nicméně své znepokojení nad 
směšnou částkou přidělenou na výzkumné 
infrastruktury, univerzity a výzkumné 
organizace a malé a střední podniky, 
zejména inovativní MSP, a nad existencí 
notoricky známých zeměpisných 
a odvětvových rozdílů v poskytování 
půjček; podporuje doporučení expertní 
skupiny pro zlepšení účasti některých 
nedostatečně zastoupených cílových 
skupin;

29. projevuje nicméně své znepokojení nad 
směšnou částkou přidělenou na výzkumné 
infrastruktury, univerzity a výzkumné 
organizace a malé a střední podniky, 
zejména inovativní MSP, a nad existencí 
notoricky známých zeměpisných 
a odvětvových rozdílů v poskytování 
půjček; podporuje doporučení expertní 
skupiny pro zlepšení účasti některých 
nedostatečně zastoupených cílových 
skupin; vítá zejména rozvoj specifického 
mechanizmu poskytování finančních 
prostředků, který by MSP poskytoval 
během výzkumného a inovačního cyklu 
lépe přizpůsobenou a cílenou podporu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 
2013, a to na 8. rámcový program 
výzkumu; domnívá se, že toto navýšení 
financování, v ideálním případě 
zdvojnásobení rozpočtu, musí posílit 
udržitelný růst a konkurenceschopnost;  
zdůrazňuje tedy, že toto navýšení 
prostředků musí být spojeno s přístupem, 
který by se více orientoval na výsledky 
a výkonnost, a s radikálním 
zjednodušením postupů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. žádá Komisi, aby změnila svůj postoj 
k přístupu, který toleruje rizika a je 
založený na důvěře, protože se zde jedná 
jak o výzkum, tak i o inovace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 297

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. RP braly v úvahu důsledky 
hospodářské krize pro léta na konci 
programu (2011 až 2013), vzhledem 
ke značným finančním částkám 
(28,8 miliardy EUR na více než 3 roky),
jež zbývá naprogramovat, k cílům, kterých 
má být dosaženo v rámci strategie EU 
2020, a k přípravě Evropského 
výzkumného prostoru a Inovační unie;

30. RP braly v úvahu důsledky 
hospodářské krize pro léta na konci 
programu (2011 až 2013), vzhledem 
ke značným finančním částkám 
(28,8 miliardy EUR na více než 3 roky), 
jež zbývá naprogramovat, k cílům, kterých 
má být dosaženo v rámci strategie EU 
2020, a k přípravě Evropského 
výzkumného prostoru a Inovační unie;
žádá zejména o sladění cílů programu 
RP7 se strategií EU v oblasti efektivního 
využívání zdrojů, surovin a digitální 
agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. žádá, aby se při využívání 7. RP braly 
v úvahu důsledky hospodářské krize 
pro léta na konci programu (2011 až 2013), 
vzhledem ke značným finančním částkám 
(28,8 miliardy EUR na více než 3 roky), 
jež zbývá naprogramovat, k cílům, kterých 
má být dosaženo v rámci strategie EU 
2020, a k přípravě Evropského 
výzkumného prostoru a Inovační unie;

30. žádá, aby se při využívání 7. RP braly 
v úvahu různé důsledky hospodářské krize 
v každém členském státě pro léta na konci 
programu (2011 až 2013), vzhledem 
ke značným finančním částkám 
(28,8 miliardy EUR na více než 3 roky), 
jež zbývá naprogramovat, k cílům, kterých 
má být dosaženo v rámci strategie EU 
2020, a k přípravě Evropského 
výzkumného prostoru a Inovační unie;

Or. el
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Pozměňovací návrh 299
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. doporučuje, aby byly současné 
nevyčerpané finanční prostředky 
ze strukturálních fondů EU a prostředky 
na období 2014–2020 více orientovány 
na inovace, vědu a výzkum, a to z hlediska 
lidských zdrojů, rozvoje a infrastruktury; 
zdůrazňuje, že vládní výdaje na výzkum 
a odbornou přípravu v rámci univerzit 
(a vysokoškolského vzdělávání jako celku) 
by neměly být vnímány jako „utrácení“ 
veřejných zdrojů, ale jako „investování“ 
do odborné přípravy, rozvoje dovedností 
a výzkumných a inovačních činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 300

Eva-Britt Svensson za výbor FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. poznamenává, že se všeobecně 
uznává, že rozmanitost zvyšuje inovace 
ve výzkumu; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
ve výzkumných oblastech nebyla přítomna 
nerovnoprávnost na základě pohlaví; 
vyzývá vysoké školy a orgány EU, aby 
podporovaly vědu jako zajímavou oblast 
pro obě pohlaví, a to od raných fází 
vzdělávání, a aby podporovaly výzkumné 
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pracovnice coby vzory;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že růstu v oblasti 
výzkumu a inovací v EU je možno 
dosáhnout snížením byrokracie, 
zjednodušením a sbližováním postupů, 
rozvojem aplikovaného výzkumu 
a usnadněním přístupu MSP k 
financování, a to s ohledem na 
skutečnost, že MSP nemohou konkurovat 
velkým podnikům, co se týká úrovně 
spolufinancování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 302
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že je důležité zvážit 
zhodnocení výsledků dosažených ve všech 
oblastech, které byly vymezeny jako 
politické priority financování, a jejich 
účinnost s cílem zlepšit hodnocení 
budoucích programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 303
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že zbývající částky by 
se neměly být oblasti výzkumu odebrány 
a neměly by být použity na jiné programy 
nebo nástroje, které nepatří do oblasti 
výzkumu a inovací nebo cílů a působnosti 
RP7;

Or. it

Pozměňovací návrh 304
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. žádá o další rozpracování 
podrobností, které by v rámci 
8. rámcového programu umožnily 
dosáhnout dokonalejšího přístupu  
pod názvem „Společný strategický rámec 
pro výzkum a inovace“ nebo „Rámcový 
program pro výzkum a inovace“;

Or. en

Pozměňovací návrh 305

Eva-Britt Svensson za výbor FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. žádá Komisi, aby vytvořila průřezový 
výbor, který by monitoroval a poskytoval 
zprávy týkající se zastoupení výzkumných 
pracovnic; vyzývá k akčnímu plánu 
pro rovnost pohlaví v souladu 
s doporučeními uvedenými v následném 
hodnocení 6. rámcového programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. doporučuje, aby byla úroveň 
financování pro 7. rámcový program 
v připravovaném společném strategickém 
rámci minimálně zachována;

Or. en

Pozměňovací návrh 307

Eva-Britt Svensson za výbor FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. žádá Komisi, aby zajistila jasné 
propojení mezi 7. rámcovým programem 
a Institutem pro rovné postavení žen 
a mužů ve Vilniusu s cílem vytvořit 
znalostní základ pro uplatňování hlediska 
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rovného postavení žen a mužů ve všech 
výzkumných programech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 308

Eva-Britt Svensson za výbor FEMM
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 30 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30d. žádá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily situaci výzkumných pracovnic 
na základě možného využívání pružné 
pracovní doby, zlepšení zařízení péče 
o děti, ustanovení o sociálním zabezpečení 
a rodičovské dovolené; zdůrazňuje, 
že odpovědnost za skloubení rodinného 
a pracovního života spočívá rovným dílem 
na ženách i mužích; poznamenává, 
že zlepšení ve vnitrostátních systémech 
mohou mít přímý dosah na účast žen 
v 7. rámcovém programu a v budoucích 
rámcových programech;

Or. en


