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Pozměňovací návrh 1
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá proces v rámci evropského 
semestru, jehož cílem je dosáhnout 
dokonalejší správy ekonomických 
záležitostí; je přesvědčen, že úspěšná 
realizace strategie EU 2020 vyžaduje 
přijetí značných, koordinovaných 
a odpovídajících finančních závazků 
k dosažení jejích priorit na úrovni EU i na 
úrovni členských států a že jakékoli 
omezení příslušných prostředků v rozpočtu 
EU by dosažení priorit této strategie 
narušilo;

1. je přesvědčen, že evropský semestr by se 
měl stát silným nástrojem pro upevnění 
hospodářské a daňové koordinace, která 
by se neměla omezovat pouze na dohled 
nad daňovými programy členských států, 
ale v jejím rámci by se měl posuzovat 
i soulad vnitrostátních rozpočtů se 
závazky a cíli strategie EU 2020; je 
přesvědčen, že úspěšná realizace strategie 
EU 2020 vyžaduje přijetí značných, 
koordinovaných a odpovídajících 
finančních závazků k dosažení jejích priorit 
na úrovni EU i na úrovni členských států 
a že jakékoli omezení příslušných 
prostředků v rozpočtu EU by dosažení 
priorit této strategie narušilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá proces v rámci evropského 
semestru, jehož cílem je dosáhnout 
dokonalejší správy ekonomických 
záležitostí; je přesvědčen, že úspěšná 
realizace strategie EU 2020 vyžaduje 
přijetí značných, koordinovaných 
a odpovídajících finančních závazků 
k dosažení jejích priorit na úrovni EU i na 
úrovni členských států a že jakékoli 

1. vítá proces v rámci evropského 
semestru, jehož cílem je dosáhnout 
dokonalejší správy ekonomických 
záležitostí; je přesvědčen, že úspěšná 
realizace strategie EU 2020 vyžaduje 
přijetí značných, koordinovaných, 
transparentních a odpovídajících 
finančních závazků k dosažení jejích priorit 
na úrovni EU i na úrovni členských států 
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omezení příslušných prostředků v rozpočtu 
EU by dosažení priorit této strategie 
narušilo;

a že jakékoli omezení příslušných 
prostředků v rozpočtu EU by dosažení 
priorit této strategie narušilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že má-li se urychlit 
zavádění vysokorychlostního internetu 
a mají-li domácnosti a firmy využívat 
výhod jednotného digitálního trhu 
v souladu se stěžejní iniciativou Digitální 
agenda přijatou v rámci strategie EU 
2020, mělo by být lépe koordinováno 
financování investic do širokopásmové 
infrastruktury a  programů budování 
infrastruktury pomocí lepšího plánování 
na vnitrostátní, regionální a místní úrovni 
a EU by měla navázat užší spolupráci 
s regiony, aby jim pomohla využívat 
prostředky ze strukturálních fondů 
a fondů pro rozvoj venkova, které jsou 
určené na tyto účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Algirdas Saudargas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá cíle Komise pro návrh rozpočtu na 
rok 2012, které jsou v souladu se strategií 
EU 2020; vyjadřuje však politování nad 
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tím, že na některé uznávané priority EU 
nejsou vyčleněny dostatečné prostředky, 
zejména na energetickou politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je hluboce znepokojen tím, že na 
politické priority v rozpočtu EU nejsou ve 
skutečnosti přiděleny odpovídající 
finanční prostředky, zejména v případě 
energetické politiky, která představuje 
pouze 0,5 % rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam finančního 
nástroje ke sdílení rizik vytvořeného 
v RP7 a programu pro podnikavost 
a inovace vypracovaného v souvislosti 
s rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), 
které slouží jako vzor pro evropské 
inovativní finanční nástroje slučující 
prostředky z rozpočtu EU s finančními 
zdroji EIB s cílem podpořit rozvoj 
podnikání a splnit úkoly stěžejní iniciativy 
strategie EU 2020 nazvané Inovace 
v Unii; vyzývá Komisi, aby tyto nástroje 
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posílila v oblasti výzkumu, inovací 
a energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Algirdas Saudargas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické 
priority, technologie k uchovávání 
energie, účinnost zdrojů a ekologické 
technologie, je zásadním předpokladem 
pro pokrok na cestě k dosažení cílů 
strategie EU 2020; vyzývá nejen 
k navýšení rozpočtu, ale také k zavedení
dalších kritérií udržitelnosti u programů 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;

2. připomíná, že investice do výzkumu, 
vývoje a inovací (VVI) je dlouhodobou 
investicí, která má klíčový význam pro 
dosažení cílů strategie EU 2020; v této 
souvislosti upozorňuje na to, že je nutné 
zlepšit podmínky pro VVI; domnívá se, že 
EU by měla své výdaje soustředit do 
oblastí, jež stimulují náš hospodářský růst 
a konkurenceschopnost, jako je například 
výzkum a vývoj; je přesvědčen, že 
prosperující VVI musí současně pomáhat 
s řešením hlavních společenských 
problémů naší doby; vítá návrh Komise 
na zvýšení rozpočtu pro programy VVI;
zdůrazňuje, že než budou pro postup 
výběru projektů zavedena kritéria 
udržitelnosti, je zapotřebí provést 
důkladné šetření; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
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pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie, účinnost 
zdrojů a ekologické technologie, je 
zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti u 
programů v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací;

pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie, účinnost 
zdrojů a ekologické technologie, je 
zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti 
u programů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací; zdůrazňuje, že navzdory tomu, 
že se v rámci finančního plánování počítá 
se značným zvýšením rozpočtu na 
program transevropské energetické sítě na 
období 2007–2013 v porovnání 
s původním přídělem prostředků, je 
plánovaná částka 22 milionů EUR stále 
velmi omezená vzhledem k stávajícím 
výzvám a programu TEN-T;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie, účinnost 
zdrojů a ekologické technologie, je 
zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti u 
programů v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací;

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie, účinnost 
zdrojů a ekologické technologie, je 
zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti 
u programů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací v souladu s energetickými 
a klimatickými cíli EU, jakož 
i k postupnému ukončení dotací na fosilní 
paliva a zastaralé technologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie, účinnost 
zdrojů a ekologické technologie, je 
zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti 
u programů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací;

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické priority, 
energetickou účinnost a technologie 
k uchovávání energie, účinnost zdrojů 
a ekologické technologie, je zásadním 
předpokladem pro pokrok na cestě 
k dosažení cílů strategie EU 2020; vyzývá 
nejen k přerozdělení rozpočtových 
prostředků, ale také k zavedení dalších 
kritérií udržitelnosti u programů v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací,
zejména s cílem plnit strategický plán pro 
energetické technologie, jak k tomu 
vyzývá Evropská rada ve svých závěrech 
ze dne 4. února 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie, účinnost 
zdrojů a ekologické technologie, je 
zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti 
u programů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací;

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické priority, 
technologie k uchovávání energie 
a účinnost zdrojů, je zásadním 
předpokladem pro pokrok na cestě 
k dosažení cílů strategie EU 2020; vyzývá 
nejen k navýšení rozpočtu, ale také k tomu, 
aby programy v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací kladly větší důraz na udržitelnou 
energii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o udržitelné energetické
priority, technologie k uchovávání energie, 
účinnost zdrojů a ekologické technologie, 
je zásadním předpokladem pro pokrok na 
cestě k dosažení cílů strategie EU 2020; 
vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti 
u programů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací;

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek 
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména 
pokud jde o priority v oblasti obnovitelné 
a udržitelné energie, technologie 
k uchovávání energie, účinnost zdrojů 
a ekologické technologie, je zásadním 
předpokladem pro pokrok na cestě 
k dosažení cílů strategie EU 2020; vyzývá 
nejen k navýšení rozpočtu, ale také 
k zavedení dalších kritérií udržitelnosti 
u programů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací;

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na skutečnost, že EU 
a členské státy dostatečně neinvestovaly 
do snížení emisí CO2 nebo do zlepšení 
energetické účinnosti ve stavebnictví 
a dopravě; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy přijala 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
budov a centralizovaných městských sítí 
pro vytápění a chlazení a aby v roce 2012 
na tyto účely vyčlenila mimo jiné 
v kontextu přezkumu víceletého 
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finančního rámce více prostředků;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že navržené rozpočtové prostředky na 
energetickou politiku se v roce 2012 de 
facto snižují a že podpora priorit, pokud 
jde o udržitelnou energii, stále představuje 
pouze velmi malý podíl na programech 
VVI (jedná se o nejnižší podíl části 
„Spolupráce“ v sedmém rámcovém 
programu v porovnání se všemi ostatními 
oblastmi politik);

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v zájmu snížení znečišťujících emisí 
v odvětví dopravy upřednostnily investice 
do vývoje inteligentní elektrorozvodné sítě 
na evropské úrovni, kterou bude možné 
napájet místně a regionálně vyráběnou 
energií z obnovitelných zdrojů a která 
může přispět k vytvoření infrastruktur 
potřebných pro používání elektromobilů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 16
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad návrhem 
přesunout prostředky z RP7 na projekt 
ITER; připomíná, že pro plnění cílů 
strategie EU 2020 je naprosto nezbytné 
klást důraz spíše na technologie, které 
budou k dispozici v blízké budoucnosti 
nebo které již jsou dostupné, než na 
dlouhodobé projekty typu ITER;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam programu 
Erasmus pro mladé podnikatele a vyzývá 
Komisi, aby pro něj v roce 2012 zajistila 
náležitou úroveň financování, aby se 
mohl zdvojnásobit počet jeho účastníků; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Algirdas Saudargas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že návrh 
rozpočtu na rok 2012 nepamatuje na 
přidělení finančních prostředků na 
energetické technologie (plán SET) přímo 
z existující rozpočtové položky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zajistila financování 
projektů, které přispívají ke splnění cíle 
digitální agendy, tj. dosažení 100% 
širokopásmového pokrytí do roku 2013;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad tím. že 
v návrhu rozpočtu je navrženo snížení již 
tak omezených prostředků na 
transevropské energetické sítě o 12,5 %, 
a vyzývá, aby byly na tento významný 
program EU poskytnuty dodatečné zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby v roce 2012 
zajistila dostatečnou úroveň financování 
pro aplikovaný výzkum a vývoj 
specifických služeb a aplikací GNSS;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k dalšímu provádění iniciativy 
na podporu malých a středních podniků 
(Small Business Act), se zavedením 
politických opatření týkajících se malých 
a středních podniků, včetně opatření ke 
zlepšení přístupu ke specifickým 
programům a k rozvoji těchto programů 
a inovativních finančních mechanismů; 
vyzývá k aktualizaci rámcového programu
pro konkurenceschopnost a inovace, který 
je stěžejním programem pro malé a střední 
podniky;

4. vyzývá k dalšímu provádění iniciativy 
na podporu malých a středních podniků 
(Small Business Act) a k zavedení
politických opatření týkajících se malých 
a středních podniků, včetně opatření ke 
zlepšení přístupu ke specifickým
programům a k rozvoji těchto programů 
a inovativních finančních mechanismů; 
vyzývá k důkladné aktualizaci zvláštních 
programů spadajících pod rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace, který je stěžejním programem 
pro malé a střední podniky, a k plné 
podpoře výkonné agentury odpovědné za 
jejich provádění (Výkonná agentura pro 
konkurenceschopnost a inovace – EACI);

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k dalšímu provádění iniciativy 
na podporu malých a středních podniků 
(Small Business Act), se zavedením
politických opatření týkajících se malých 
a středních podniků, včetně opatření ke 
zlepšení přístupu ke specifickým 
programům a k rozvoji těchto programů 
a inovativních finančních mechanismů; 
vyzývá k aktualizaci rámcového programu 
pro konkurenceschopnost a inovace, který 
je stěžejním programem pro malé a střední 
podniky;

4. vyzývá k plnému provedení iniciativy 
na podporu malých a středních podniků 
(Small Business Act) a k zavedení
politických opatření týkajících se malých 
a středních podniků, včetně opatření ke 
zlepšení jejich přístupu k financování 
a zvýšení jejich účasti na veřejných 
zakázkách a opatření, a k rozvoji 
zvláštních programů a inovativních 
finančních mechanismů; vyzývá 
k aktualizaci rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, který je 
stěžejním programem pro malé a střední 
podniky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. podporuje myšlenku vydávat
projektové dluhopisy na financování 
významných potřeb evropské 
infrastruktury a strukturálních projektů 
v rámci strategie EU 2020, očekávaných 
nových strategií EU, jako je např. nová 
strategie pro rozvoj energetické 
infrastruktury, a dalších velkých projektů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
co nejrychlejší zavedení mechanismu pro 
evropské projektové dluhopisy, pokud 
možno do roku 2014, což je datum, které 
je v příslušném konzultačním dokumentu 
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Komise uvedeno jako cílové datum;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že cílům stěžejní 
iniciativy „Evropa méně náročná na 
zdroje“ v rámci strategie EU 2020 nejlépe 
poslouží investice do evropské energetické 
infrastruktury a že plán SET je 
technologickým pilířem energetické 
a klimatické politiky EU; důrazně proto 
vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě 
zahájeno dlouhodobé financování vývoje 
tohoto typu inovativních a udržitelných 
energetických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že jasně definované cíle 
v oblasti udržitelné energetické politiky, 
energetické účinnosti a efektivity zdrojů 
mohou přinést evropskému hospodářství 
jako celku nákladově efektivní výhody; 
vyzývá k alokaci zdrojů EU a veřejných 
i soukromých zdrojů členských států do 
investic v těchto prioritních odvětvích;

5. domnívá se, že jasně definované cíle 
v oblasti udržitelné energetické politiky, 
energetické účinnosti a efektivity zdrojů 
mohou přinést evropskému hospodářství 
jako celku nákladově efektivní výhody; 
vyzývá k alokaci zdrojů EU a veřejných 
i soukromých zdrojů členských států do 
investic v těchto prioritních odvětvích;
v této souvislosti vítá revizi směrnice 
o zdanění energií, jež může vytvořit 



PE464.736v02-00 16/22 AM\867185CS.doc

CS

značné doplňkové příjmy a významné 
pobídky pro přechod na obnovitelné 
zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Algirdas Saudargas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že jasně definované cíle 
v oblasti udržitelné energetické politiky, 
energetické účinnosti a efektivity zdrojů 
mohou přinést evropskému hospodářství 
jako celku nákladově efektivní výhody; 
vyzývá k alokaci zdrojů EU a veřejných 
i soukromých zdrojů členských států do 
investic v těchto prioritních odvětvích;

5. domnívá se, že jasně definované cíle 
a dostatečné financování v oblasti 
udržitelné energetické politiky, energetické 
účinnosti a efektivity zdrojů mohou přinést 
evropskému hospodářství jako celku 
nákladově efektivní výhody; vyzývá 
k alokaci zdrojů EU a veřejných 
i soukromých zdrojů členských států do 
investic v těchto prioritních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že jasně definované cíle 
v oblasti udržitelné energetické politiky, 
energetické účinnosti a efektivity zdrojů 
mohou přinést evropskému hospodářství 
jako celku nákladově efektivní výhody; 
vyzývá k alokaci zdrojů EU a veřejných 
i soukromých zdrojů členských států do 
investic v těchto prioritních odvětvích;

5. domnívá se, že jasně definované 
a ambiciózní cíle v oblasti udržitelné 
energetické politiky, energetické účinnosti 
a efektivity zdrojů mohou přinést 
evropskému hospodářství jako celku 
nákladově efektivní výhody; vyzývá 
k alokaci zdrojů EU a veřejných 
i soukromých zdrojů členských států do 
investic v těchto prioritních odvětvích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá navržené zvýšení rozpočtu 
Evropské agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(ACER) v souvislosti s přijetím nařízení 
REMIT a vzhledem k celkově vzrůstajícím 
povinnostem agentury; nesouhlasí však 
s tím, aby toto zvýšení bylo výsledkem 
přerozdělení prostředků z programů TEN-
E a Inteligentní energie pro Evropu, 
a žádá, aby na rozvoj energetických 
infrastruktur a technologie EU, zejména 
inteligentních sítí a evropské supersítě, 
bylo věnováno více rozpočtových 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že číselné údaje v rámci 
finančního plánování, které se týkají 
EUROATOMU, jsou na rok 2012 velmi 
orientační; zdůrazňuje proto, že je třeba 
najít dostatečné prostředky EU na 
jadernou bezpečnost a bezpečnostní 
projekty, aby pokryly náklady na zátěžové 
testy ve všech jaderných zařízeních v EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Algirdas Saudargas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná význam integrované 
energetické infrastruktury EU pro 
energetickou bezpečnost a společný trh 
EU s energií; zdůrazňuje, že již tak 
omezené zdroje vyhrazené pro TEN-E 
nesmí být v návrhu rozpočtu dále sníženy, 
ale naopak zvýšeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení, 
jasně stanovené limity účasti EU 
a zvláštní rozpočtovou položku, a to 
předtím, než na ně budou přiděleny 
jakékoli další finanční prostředky;
zdůrazňuje, že prostředky EU přidělované 
na tyto projekty by neměly být výsledkem 
přesunu finančních prostředků z jiných 
programů EU v oblasti výzkumu a vývoje 
a že jakékoli dodatečné náklady, které 
mohou vzniknout, musí hradit členské 
státy nebo soukromé subjekty; 
v souvislosti s programem Galileo 
poukazuje na to, že na náklady by měli 
přispívat jak uživatelé veřejné regulované 

6. zdůrazňuje, že nouzová řešení by mohla 
ohrozit úspěch a přínos strategických, 
rozsáhlých projektů EU a oslabit politický 
impuls s nimi spojený; místo nich je třeba 
najít dlouhodobá rozpočtová řešení 
společně s možnostmi udržitelného 
financování, které nesníží finanční 
prostředky přidělené na výzkum v jiných 
oblastech a které zajistí prostředky na 
úrovni EU a současně zohlední technické 
požadavky těchto programů 
a harmonogram zajišťující jejich 
realizaci;
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služby, tak uživatelé komerční služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Algirdas Saudargas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení, 
jasně stanovené limity účasti EU a zvláštní 
rozpočtovou položku, a to předtím, než na 
ně budou přiděleny jakékoli další finanční 
prostředky; zdůrazňuje, že prostředky EU 
přidělované na tyto projekty by neměly být 
výsledkem přesunu finančních prostředků 
z jiných programů EU v oblasti výzkumu 
a vývoje a že jakékoli dodatečné náklady, 
které mohou vzniknout, musí hradit 
členské státy nebo soukromé subjekty;
v souvislosti s programem Galileo 
poukazuje na to, že na náklady by měli 
přispívat jak uživatelé veřejné regulované 
služby, tak uživatelé komerční služby.

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení 
a jasně stanovené limity účasti EU, a to 
předtím, než na ně budou přiděleny 
jakékoli další finanční prostředky; 
zdůrazňuje, že prostředky EU přidělované 
na tyto projekty by neměly být výsledkem 
přesunu finančních prostředků z jiných 
programů EU v oblasti výzkumu a vývoje 
a že jakékoli dodatečné náklady, které 
mohou vzniknout, musí být plně 
opodstatněné;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Norbert Glante

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení, 
jasně stanovené limity účasti EU a zvláštní 

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení, 
jasně stanovené limity účasti EU a zvláštní 
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rozpočtovou položku, a to předtím, než na 
ně budou přiděleny jakékoli další finanční 
prostředky; zdůrazňuje, že prostředky EU 
přidělované na tyto projekty by neměly být 
výsledkem přesunu finančních prostředků 
z jiných programů EU v oblasti výzkumu 
a vývoje a že jakékoli dodatečné náklady, 
které mohou vzniknout, musí hradit 
členské státy nebo soukromé subjekty; 
v souvislosti s programem Galileo 
poukazuje na to, že na náklady by měli
přispívat jak uživatelé veřejné regulované 
služby, tak uživatelé komerční služby.

rozpočtovou položku, a to předtím, než na 
ně budou přiděleny jakékoli další finanční 
prostředky; zdůrazňuje, že prostředky EU 
přidělované na tyto projekty by neměly být 
výsledkem přesunu finančních prostředků 
z jiných programů EU v oblasti výzkumu 
a vývoje a že jakékoli dodatečné náklady, 
které mohou vzniknout, musí hradit 
členské státy nebo soukromé subjekty; 
v souvislosti s programem Galileo vyzývá 
Komisi, aby vypracovala analýzu toho, do 
jaké míry mohou budoucí příjmy z veřejné 
regulované služby a komerční služby 
přispívat na náklady.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení, 
jasně stanovené limity účasti EU a zvláštní 
rozpočtovou položku, a to předtím, než na 
ně budou přiděleny jakékoli další finanční 
prostředky; zdůrazňuje, že prostředky EU 
přidělované na tyto projekty by neměly být 
výsledkem přesunu finančních prostředků 
z jiných programů EU v oblasti výzkumu 
a vývoje a že jakékoli dodatečné náklady, 
které mohou vzniknout, musí hradit 
členské státy nebo soukromé subjekty; 
v souvislosti s programem Galileo 
poukazuje na to, že na náklady by měli 
přispívat jak uživatelé veřejné regulované 
služby, tak uživatelé komerční služby.

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je 
nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, 
přesné plánování, řádné finanční řízení, 
jasně stanovené limity účasti EU a zvláštní 
rozpočtovou položku, a to předtím, než na 
ně budou přiděleny jakékoli další finanční 
prostředky; zdůrazňuje, že prostředky EU 
přidělované na tyto projekty by neměly být 
výsledkem přesunu finančních prostředků 
z jiných programů EU v oblasti výzkumu 
a vývoje, a proto zamítá návrh Komise, 
aby byly rozpočtové prostředky přidělené 
na sedmý rámcový program přesunuty na 
projekt ITER; je přesvědčen, že jakékoli 
dodatečné náklady, které mohou vzniknout 
v souvislosti s rozsáhlými projekty, musí 
hradit členské státy nebo soukromé 
subjekty; v souvislosti s programem 
Galileo poukazuje na to, že na náklady by 
měli přispívat jak uživatelé veřejné 
regulované služby, tak uživatelé komerční 
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služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že Galileo a GMES jsou 
nedílnou součástí stěžejní průmyslové 
iniciativy strategie EU 2020, protože mají 
EU zajistit čelnou pozici vývojem 
inovativních způsobů využívání družicové 
navigace, povzbuzením hospodářské 
činnosti na navazujícím trhu a vytvářením 
znalostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
přijmout náležitá finanční opatření, jež by 
měla usnadnit dosažení plné provozní 
kapacity Galilea a vývoj produktů a služeb 
založených na aplikacích GNSS;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby byl snížen rozpočet 
rámcového programu Euroatomu na 
úroveň schválenou ve stávajícím víceletém 
finančním rámci na období 2007–2013 
a aby byl omezen rozsah jeho podpory na 
odstavení jaderných zařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. nesouhlasí s plánovaným přesunem 
prostředků z RP7 na program ITER 
a navrhuje financovat 750 milionů EUR, 
což je část z 1,3 miliardy EUR, které chybí 
na projekt v roce 2012, ze zbývajících 
rezerv, a nikoli z RP7;

Or. en


