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Pozměňovací návrh 1
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stěžejní iniciativu strategie 
Evropa 2020: Evropa účinněji využívající 
zdroje (KOM(2011)0021),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. 
dubna 2009 nazvané „Posouváme hranice 
IKT: strategie výzkumu budoucích 
a vznikajících technologií v Evropě“  
(KOM(2009)0184),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem návrh usnesení B7-0343/2011 
o oslavách 100. výročí udělení Nobelovy 
ceny Marii Curie-Sklodowské,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že na základě 
přezkumu rozpočtu se Evropská komise 
rozhodla zahájit diskusi s cílem zlepšit
efektivitu financování výzkumu a inovací 
na národní a evropské úrovni,

A. vzhledem k tomu, že na základě 
přezkumu rozpočtu se Evropská komise 
rozhodla zahájit diskusi s cílem 
maximalizovat efektivitu financování 
výzkumu a inovací na národní a evropské 
úrovni a přistupovat k přidělování 
finančních zdrojů pro programy EU 
v oblasti výzkumu a inovací jako 
k nejvyšší prioritě EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že na základě 
přezkumu rozpočtu se Evropská komise 
rozhodla zahájit diskusi s cílem zlepšit 
efektivitu financování výzkumu a inovací 
na národní a evropské úrovni,

A. vzhledem k tomu, že na základě 
přezkumu rozpočtu se Evropská komise 
rozhodla zahájit diskusi s cílem zlepšit 
efektivitu financování výzkumu a inovací 
na regionální, národní a evropské úrovni,

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl 
zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum 
a vývoj na úroveň 3 % HDP Evropské 
unie,

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl 
zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum 
a vývoj na úroveň 3 % HDP Evropské 
unie, přičemž však hlavním cílem je 
podporovat inovace a hospodářský růst 
a naplnit společenské výzvy Evropy, 
zejména stimulovat a podpořit soukromé 
investice do výzkumu a vývoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl 
zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum 
a vývoj na úroveň 3 % HDP Evropské 
unie,

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl 
zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum 
a vývoj na úroveň 3 % HDP Evropské 
unie, a vzhledem k tomu, že tento cíl 
vyžaduje navýšení veřejných výdajů 
v oblasti výzkumu a vědy s cílem přilákat 
více soukromých investic do výzkumu 
a vývoje v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl 
zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum 
a vývoj na úroveň 3 % HDP Evropské 

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl 
zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum 
a vývoj na úroveň 3 % HDP Evropské 
unie, že však mnoho zemí je stále ještě 
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unie, daleko od dosažení tohoto cíle,

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 8. 
června 2011 „Investování v budoucnosti: 
nový víceletý finanční rámec“ vyzval 
k výraznému navýšení veřejných výdajů 
na výzkum a vývoj,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že výdaje budou 
v maximální možné míře sladěny 
s celkovými politickými cíli, které jsou 
stanoveny ve strategii Evropa 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že aktuální trendy 
ukazují silný tlak na zmrazení nebo 
dokonce snížení evropského rozpočtu, 
spojený s obdobím přísného omezování 
veřejných rozpočtů států, a vzhledem 
k tomu, že výzkum, vývoj a inovace jsou 
jednou z oblastí, kde se ukázalo, že 
evropská spolupráce představuje skutečnou 
přidanou hodnotu, což poukazuje na 
potřebu přerozdělení dostupných zdrojů 
EU,

C. vzhledem k tomu, že aktuální trendy 
ukazují silný tlak na zmrazení nebo 
dokonce snížení evropského rozpočtu, 
spojený s obdobím přísného omezování 
veřejných rozpočtů států, a vzhledem 
k tomu, že výzkum, vývoj a inovace jsou 
jednou z oblastí, kde se ukázalo, že 
evropská spolupráce představuje skutečnou 
přidanou hodnotu, na rozdíl od některých 
jiných rozpočtových položek, což 
poukazuje na potřebu přerozdělení 
dostupných zdrojů EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v současné době 
zažíváme hospodářskou a sociální krizi 
(která se každého členského státu EU 
dotýká jinak) a vzhledem k tomu, že 
výzkum, vzdělávání a inovace jsou 
zásadními nástroji jak pro oživení 
hospodářství a vytváření pracovních míst, 
tak pro definování modelu udržitelného 
růstu podporujícího začlenění,

D. vzhledem k tomu, že v současné době 
zažíváme hospodářskou a sociální krizi 
(která se každého členského státu EU 
dotýká jinak) a vzhledem k tomu, že 
výzkum, vzdělávání a inovace jsou 
zásadními nástroji jak pro oživení 
hospodářství a vytváření pracovních míst, 
tak pro definování modelu udržitelného 
růstu podporujícího začlenění; vzhledem 
k tomu, že hlavní prioritou EU by měla 
být maximalizace potenciálu 
hospodářského růstu a pracovních míst 
EU prostřednictvím dosažení cílů 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v současné době
zažíváme hospodářskou a sociální krizi 
(která se každého členského státu EU 
dotýká jinak) a vzhledem k tomu, že 
výzkum, vzdělávání a inovace jsou 
zásadními nástroji jak pro oživení 
hospodářství a vytváření pracovních míst, 
tak pro definování modelu udržitelného 
růstu podporujícího začlenění,

D. vzhledem k tomu, že v současné době 
zažíváme hospodářskou a sociální krizi 
(která se každého členského státu EU 
dotýká jinak) a vzhledem k tomu, že 
výzkum (ve své základní a aplikované 
podobě), vzdělávání a inovace jsou 
zásadními nástroji jak pro oživení 
hospodářství a vytváření pracovních míst, 
tak pro definování modelu udržitelného 
růstu podporujícího začlenění,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v současné době 
zažíváme hospodářskou a sociální krizi 
(která se každého členského státu EU 
dotýká jinak) a vzhledem k tomu, že 
výzkum, vzdělávání a inovace jsou 
zásadními nástroji jak pro oživení 
hospodářství a vytváření pracovních míst, 
tak pro definování modelu udržitelného 
růstu podporujícího začlenění,

D. vzhledem k tomu, že v současné době 
zažíváme hospodářskou, sociální 
a environmentální krizi (která se každého 
členského státu EU dotýká jinak) 
a vzhledem k tomu, že výzkum, vzdělávání 
a inovace jsou zásadními nástroji jak pro 
oživení hospodářství a vytváření 
pracovních míst, tak pro definování 
udržitelného společenského modelu 
podporujícího začlenění,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jean-Pierre Audy
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy musí najít prostředky pro společnou 
reakci na velké společenské, ekonomické, 
environmentální, demografické a etické 
výzvy, s nimiž se potýkají evropské národy, 
jako jsou stárnutí obyvatelstva, zdraví, 
zásobování potravinami, udržitelný rozvoj, 
velké ekologické výzvy atd., a vzhledem 
k tomu, že řešení z toho plynoucí by měla 
motivovat jednotlivce k větší odpovědnosti 
za své počínání,

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU; v této 
souvislosti rovněž vzhledem k tomu, že 
Komise musí navrhnout revizi pravidel 
pro státní podpory v oblasti výzkumu 
a inovací, aby tyto podpory mohly posílit 
konkurenceschopnosti Unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU; vzhledem 
k tomu, že je potřeba vytvořit soudržný 
soubor nástrojů podpory podél celého 
„inovačního řetězce“, který zajistí 
náležitou rovnováhu mezi akademicky 
zaměřeným výzkumem, aplikovaným 
vědeckým výzkumem a inovacemi,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU; vzhledem 
k tomu, že priority a výdaje na výzkum by 
měly být stanoveny s cílem, aby Evropa 
dosáhla vedoucího postavení,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na podporu 
investic ze strany průmyslu a zlepšení 
celkové konkurenceschopnosti EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa, zejména rozvojové země,
stále více investují do výzkumu, vývoje 
a inovací, a vzhledem k tomu, že investice 
EU v této oblasti by proto měly být 
zaměřeny na posílení a přilákání vědecké 
kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

Or. el

Pozměňovací návrh 21
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony 
a země světa stále více investují do 
výzkumu, vývoje a inovací, a vzhledem 
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k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU,

k tomu, že investice EU v této oblasti by 
proto měly být zaměřeny na posílení 
vědecké kapacity a zlepšení celkové 
konkurenceschopnosti EU prostřednictvím 
výzkumu špičkové úrovně,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 
strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
absorbují největší část dostupných zdrojů 
v rámci různých režimů a programů 
financování (včetně velkých projektů) 
a udržují tak situaci nedostatečného 
zastoupení některých ČS a evropských 
regionů jak z hlediska přístupu 
k financování, tak z hlediska zapojení,

F. vzhledem k tomu, že cílem financování 
výzkumu, vývoje a inovací ze strany EU je 
evropská excelence, je potřeba navýšit tyto 
výdaje spolu se stanovením přísných 
kritérií jako podmínky pro celosvětově 
vedoucí postavení; vzhledem k tomu, že 
strukturální fondy a Fond soudržnosti by 
měly hrát větší úlohu při dosahování 
špičkové úrovně ve všech částech Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí 
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 
strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
absorbují největší část dostupných zdrojů 
v rámci různých režimů a programů 
financování (včetně velkých projektů) 

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí 
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 
strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
absorbují největší část dostupných zdrojů 
v rámci různých režimů a programů 
financování (včetně velkých projektů) 
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a udržují tak situaci nedostatečného 
zastoupení některých ČS a evropských 
regionů jak z hlediska přístupu 
k financování, tak z hlediska zapojení,

a udržují tak situaci nedostatečného 
zastoupení některých ČS a evropských 
regionů jak z hlediska přístupu 
k financování, tak z hlediska zapojení,
uznává, že mnoho z regionů, které jsou 
méně zastoupeny ve financování 
z rámcového programu, naopak přijímají 
více zdrojů dostupných v rámci Fondu 
soudržnosti a strukturálních fondů,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí 
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 
strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
absorbují největší část dostupných zdrojů 
v rámci různých režimů a programů 
financování (včetně velkých projektů) 
a udržují tak situaci nedostatečného 
zastoupení některých ČS a evropských 
regionů jak z hlediska přístupu 
k financování, tak z hlediska zapojení,

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí 
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 
strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
jsou schopny absorbovat největší část 
dostupných zdrojů v rámci různých režimů 
a programů financování (včetně velkých 
projektů) a udržují tak situaci 
nedostatečného zastoupení některých ČS 
a evropských regionů jak z hlediska 
přístupu k financování, tak z hlediska 
zapojení,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí 
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí 
financování výzkumu, vývoje a inovací ze 
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strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
absorbují největší část dostupných zdrojů 
v rámci různých režimů a programů 
financování (včetně velkých projektů) 
a udržují tak situaci nedostatečného 
zastoupení některých ČS a evropských 
regionů jak z hlediska přístupu 
k financování, tak z hlediska zapojení,

strany EU vědecky a technologicky 
rozvinutější členské státy EU (ČS) stále 
absorbují největší část dostupných zdrojů 
v rámci různých režimů a programů 
financování (včetně velkých projektů) 
a udržují tak situaci nedostatečného 
zastoupení některých ČS a jejich 
evropských regionů jak z hlediska přístupu 
k financování, tak z hlediska zapojení,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že pro dokončení 
Evropského výzkumného prostoru 
a dlouhodobému udržení jeho 
mezinárodní konkurenceschopnosti musí 
Evropa rozvíjet a využívat svůj veškerý 
potenciál a že je tudíž nutné v zájmu celé 
Evropy překonat strukturální příčiny 
neustálého odcházení kvalifikovaných 
vědců z některých členských států a jejich 
nízké účasti na evropských výzkumných 
programech, 

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že existuje obrovský 
nevyužitý potenciál koordinace 27 
vnitrostátních výzkumných programů 
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s cílem zabránit plýtvání zdrojů na 
zdvojenou činnost a zbytečnou 
administrativu,

Or. da

Pozměňovací návrh 28
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že nedostatečná 
infrastruktura stále brání některým 
členským státům a regionům, žádaly 
o finanční prostředky,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání,

G. vzhledem k tomu, že by měly být 
podpořeny kapacity v oblasti výzkumu 
a inovací a že by mělo být zajištěno jejich 
optimální využití s cílem podpořit dosažení 
vedoucí světové pozice Evropy ve 
výzkumu; vzhledem k tomu, že neexistuje 
rozpor mezi kritérii pro excelenci 
a soudržnost, neboť bez excelence 
nedosáhne Evropa vedoucí pozice a do 
výzkumu v Unii bude plynout méně 
investic jako takových,

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání,

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
výrazné a stále větší nerovnosti v rámci 
EU, pokud jde o vnitrostátní úroveň 
schopnosti financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání, a že míra 
financování vnitrostátního výzkumu má 
přímou souvislost s významností účasti 
členského státu v 7. RP,

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání,

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání; vzhledem 
k tomu, že zvýšení výdajů na financování 
výzkumu znamená, že je potřeba více 
finančních zdrojů pro dosažení téhož cíle, 
kterým je rozvoj nových oblastí výzkumu,

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání,

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání, a že tyto 
rozdíly jsou symbolem komparativních 
výhod různých členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání,

G. vzhledem k tomu, že stále existují 
nerovnosti v rámci EU, pokud jde 
o vnitrostátní úroveň schopnosti 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání, a že by měly 
být zavedeny vyrovnávací mechanismy 
s cílem dosáhnout stejné 
konkurenceschopnosti všech členských 
států,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Ga. vzhledem k tomu, že výzkum, vývoj 
a inovace v EU jsou financovány v různé 
míře a s rozdílnými místními dopady 
v rámci Evropy a že tento rozdíl je 
způsoben jednak rozdílnou vědeckou 
a technologickou specializací členských 
států a jednak na nerovnostmi v rámci 
EU, pokud jde o vnitrostátní kapacity pro 
financování výzkumu a vývoje, 
průmyslových struktur a systému 
vysokoškolského vzdělávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že lepší vztahy mezi 
akademickou obcí, výzkumem 
a průmyslem jsou nezbytné pro optimální 
přetvoření výsledků výzkumu do produktů 
a služeb zajišťujících hospodářský růst 
a přínos pro společnost jako celek, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
a regionální orgány přijímají rozdílné 
strategie, jež vedou ke zdvojování úsilí, 
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což má za následek nárůst výdajů a jejich 
tříštění,

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že velký význam 
malých a středních podniků pro 
hospodářství EU a zaměstnanost se 
neodráží v jejich přístupu k prostředkům 
pro výzkum, vývoj a inovace,

H. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky mají velký význam pro 
hospodářství EU a zaměstnanost, a že je 
tudíž potřeba zjednodušit a snížit 
administrativní zátěž s cílem zlepšit 
dostupnost a účast malých a středních 
podniků a průmyslu jako takového,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že velký význam 
malých a středních podniků pro 
hospodářství EU a zaměstnanost se 
neodráží v jejich přístupu k prostředkům
pro výzkum, vývoj a inovace,

H. vzhledem k tomu, že velký význam 
malých a středních podniků pro 
hospodářství EU a zaměstnanost se 
neodráží v jejich podílu na prostředcích
pro výzkum, vývoj a inovace; uznává, že 
spolupráce s průmyslem podpořila 
významné investice průmyslu do výzkumu, 
vývoje a inovací,

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Edit Herczog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že velký význam 
malých a středních podniků pro 
hospodářství EU a zaměstnanost se 
neodráží v jejich přístupu k prostředkům 
pro výzkum, vývoj a inovace,

H. vzhledem k tomu, že velký význam 
malých a středních podniků pro 
hospodářství EU a zaměstnanost se 
neodráží v jejich přístupu k prostředkům 
pro výzkum, vývoj a inovace; vzhledem 
k tomu, že účast malých a středních 
podniků na projektech v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací by měla dosáhnout 15 %, 
a podpořit tak konkurenceschopnost 
Evropy,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že by se změna 
měla odrazit v SSR, pokud jde o prioritní 
oblasti a přidělované rozpočty, a to 
v zájmu naplnění ambice EU v oblasti 
hlavních společenských výzev, jako je 
změna klimatu, energetika a účinnost 
zdrojů; vzhledem k tomu, že podíl 
finančních prostředků přidělených na 
výzkum v oblasti udržitelné energie je 
v dnešní době v celkovém rámcovém 
programu nejmenší, což je v rozporu s cíly 
EU v této oblasti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že globální sociální 
výzvy vyžadují globální řešení, která by 
měla zahrnovat náležité využívání 
stávajících platforem pro spolupráci 
zahrnujících partnery ze všech členských 
států a vytvoření platforem nových; 
vzhledem k tomu, že integrace 
nadnárodního výzkumného systému 
a nástrojů pro malé a střední podniky 
bude mít zásadní význam při čelení těmto 
výzvám,

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že je ve světle 
globální krize potřebný posun koncepce 
výzkumu EU od rigidního tematického 
přístupu k přístupu zaměřenému na velké 
společenské výzvy, jimiž svět čelí, 

Or. da

Pozměňovací návrh 43
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)



PE467.207v01-00 22/99 AM\870996CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že podle „strategie 
Evropa 2020“ jsou výzkum a inovace 
základním prvkem inteligentního, 
udržitelného a solidárního růstu, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že principy použité 
pro modelování 7. RP by měly být tytéž, 
jaké byly využity v evropském výzkumném 
prostoru,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že nemoci 
související s chudobou a zanedbávané 
nemoci zpomalují hospodářský rozvoj, 
zejména v rozvojových zemích; vzhledem 
k tomu, že nemoci postihují více než 
miliardu lidí a každoročně jsou 
zodpovědné za miliony úmrtí,

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU;

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU; domnívá se 
nicméně, že taková struktura by za 
žádných okolností neměla vést ke 
znevýhodnění vědy na univerzitní úrovni 
vůči ostatním zúčastněným subjektům 
v soutěži o stále vzácnější dotace;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU;

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU; mělo by k tomu 
dojít na základě systémového přístupu, 
jehož cílem je integrace cílů, 
zúčastněných stran, strategií a nástrojů

Or. it
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Pozměňovací návrh 48
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU;

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování stávajících politik v oblasti 
výzkumu a inovací a programů 
financování;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU;

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
zatraktivnění a zlepšení dostupnosti 
výzkumných programů a režimů 
financování EU pro všechny účastníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU;

1. vítá zelenou knihu Evropské komise 
definující společný strategický referenční 
rámec (SSR) pro financování v oblasti 
výzkumu a inovací, a domnívá se, že 
novým jádrem SSR by mělo být 
formulování výzkumných programů 
a režimů financování EU a členských 
států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias, 
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k vynaložení spojeného úsilí 
veřejného a soukromého sektoru na 
evropské a vnitrostátní úrovni k dosažení 
cíle strategie Evropa 2020, jímž jsou 
výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), aby 
se podařilo vytvořit Evropský výzkumný 
prostor a „Unii inovací“; vyzývá orgány 
EU a členské státy, aby se neprodleně 
dohodly na zvláštním plánu, jak 
dosáhnout tohoto cíle, a poukazuje na 
velký ekonomický závazek, který tento cíl 
bude znamenat – ročně dosáhne výše 130 
mld. EUR – jak pro rozpočet EU 
a vnitrostátní rozpočty, tak pro soukromý 
sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Zigmantas Balčytis
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá stěžejní iniciativu Unie inovací, 
která prosazuje integrovaný strategický 
přístup k výzkumu a inovacím a vytváří 
rámec a cíle, k nimž by měly budoucí 
programy EU v oblasti výzkumu a inovací 
přispět;

Or. lt

Pozměňovací návrh 53
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že by mělo být 
podporováno pevné pouto mezi společným 
strategickým rámcem a stěžejní 
iniciativou „Nové dovednosti a pracovní 
místa“, a to s cílem využít potenciál 
rámcového programu v oblasti vytváření 
pracovních míst;

Or. da

Pozměňovací návrh 54
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 

2. zastává názor, že výzkumné a inovační 
fondy a programy EU, jakož i strukturální 
fondy a Fond soudržnosti mají různé cíle, 
že však budování součinnosti mezi nimi za 
účelem dosažení našich společných 
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aby se vzájemně doplňovaly; velkých společenských výzev (jako jsou 
demografické změny, udržitelné řízení 
zdrojů a stabilní a spravedlivé 
hospodářství) musí být podmínkou pro 
veškeré financování a programy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly;

2. zastává názor, že by mezi výzkumnými
fondy a programy EU, jakož i mezi 
strukturálními fondy a Fondem
soudržnosti měla být rozvinuta lepší 
součinnost, aby se účinněji stimulovala 
inteligentní specializace, například 
prostřednictvím posílení rozvoje uskupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly;

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly; měly by být 
rovněž společné cíle, jako je podpora 
excelence a vztahů mezi akademickou 
obcí, centry veřejného výzkumu 
a průmyslem v různých regionech;
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Or. it

Pozměňovací návrh 57
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly;

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly; naléhá, aby 
byly jasněji a systematičtěji koordinovány 
v zájmu podpory „inteligentní 
specializace“ na straně regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly;

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly, a že by měly 
být určeny oblasti pro součinnost mezi 
nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Pilar del Castillo Vera
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly;

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby byly flexibilní a aby se vzájemně 
doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se vzájemně doplňovaly;

2. zastává názor, že výzkumné fondy 
a programy EU, jakož i strukturální fondy 
a Fond soudržnosti mají různé cíle a jako 
takové by měly být odděleny, i když tak, 
aby se – bude-li to vhodné – vzájemně 
doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
jednoduchý a dostupný systém pro 
urychlení inovací, aby investovala do 
projektů výzkumu, vývoje a inovací 
v oblasti boje proti velkým společenským 
výzvám a aby měla skutečně ucelený 
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přístup; zároveň naléhá na udržení 
pevného základu excelence v oblasti 
základního výzkumu a navázání na 
úspěch Evropské rady pro výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje schopnost regionů 
iniciovat dialog prostřednictvím budování 
sítí excelence a vyzývá Komisi, aby 
posoudila přidanou hodnotu výzkumných 
projektů, které obdržely podporu ze strany 
regionálních orgánů;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování 
politik konvergence a žádá Komisi, aby 
vytvořila předpoklady k dosažení 
excelence pro ty členské státy a regiony, 
které jsou málo zastoupeny v RP, a to 
vytvořením vhodných nástrojů k posílení 
spolupráce mezi členskými státy se silnou 
účastí a se slabší účastí a podstatně zvýšit 
kapacity lidských zdrojů a infrastruktury 
ve státech se slabší účastí;

3. zdůrazňuje význam strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti pro podporu 
rozvoje špičkového výzkumu ve všech 
částech Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí; zastává názor, že by 
strukturální fondy měly být v plném 
rozsahu využity pro podporu budování 
kapacit v regionech prostřednictvím 
souvisejících činností zaměřených na 
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zakládání center excelence, modernizaci 
univerzit, nákup vědeckého vybavení, 
přesun místní technologie, podporu 
zakládání podniků a pozitivních vedlejší 
účinků a místní vzájemné působení 
průmyslu a vědy; je přesvědčen, že to 
umožní rozvoj cesty ke špičkovému 
výzkumu a povede k plné účasti těchto 
oblastí na společném strategickém rámci 
pro financování výzkumu a inovací, 
založeném na kvalitě a excelenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Edit Herczog, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí, jakož i dosažením větší 
součinnost mezi programy členských států 
a evropských programů s cílem zabránit 
propouštění, a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí; naléhavě požaduje 
ponechání a přísné dodržování 
financování ze strany EU a průmyslu 
v poměru 50 % - 50 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jean-Pierre Audy



AM\870996CS.doc 33/99 PE467.207v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam vytvoření 
předpokladů k dosažení excelence pro ty 
členské státy, které jsou méně zapojeny do 
rámcového programu pro výzkum 
a rozvoj, a vyzývá Komisi, aby vytvořila 
vhodné nástroje k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to zefektivněním 
nástrojů, jež má k dispozici, a pokud to 
bude považovat za nutné, vytvořením 
nových vhodných nástrojů k posílení 
spolupráce mezi členskými státy se silnou 
účastí a se slabší účastí a podstatně zvýšit 
kapacity lidských zdrojů a infrastruktury ve 
státech se slabší účastí;

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to na základě jejich 
konkrétního odhodlání a hodnoty, jež 
mohou přinést EU, a vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou 
hospodářsky a sociálně slabší 
a zranitelnější a jež jsou málo zastoupeny 
v RP, a to vytvořením vhodných nástrojů 
k posílení spolupráce mezi členskými státy 
se silnou účastí a se slabší účastí 
a podstatně zvýšit kapacity lidských zdrojů 
a infrastruktury ve státech se slabší účastí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 71
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to využitím 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
k posílení spolupráce mezi členskými státy 
se silnou účastí a se slabší účastí 
a podstatně zvýšit kapacity lidských zdrojů 
a infrastruktury ve státech se slabší účastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby více 
podporovala ty členské státy a regiony, 
které jsou málo zastoupeny v RP, a to 
vytvořením vhodných nástrojů k posílení 
spolupráce mezi členskými státy se silnou 
účastí a se slabší účastí a podstatně zvýšit 
kapacity lidských zdrojů a infrastruktury ve 
státech se slabší účastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby na 
základě účinných a jasných kritérií 
vytvořila předpoklady k dosažení 
excelence pro ty členské státy a regiony, 
které jsou málo zastoupeny v RP, a to 
vytvořením vhodných nástrojů k posílení 
spolupráce mezi členskými státy se silnou 
účastí a se slabší účastí a podstatně zvýšit 
kapacity lidských zdrojů a infrastruktury ve 
státech se slabší účastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných nástrojů k posílení spolupráce 
mezi členskými státy se silnou účastí a se 
slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity 
lidských zdrojů a infrastruktury ve státech 
se slabší účastí;

3. upozorňuje na význam zachování politik 
konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty 
členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením 
vhodných ukazatelů a nástrojů k posílení 
spolupráce mezi členskými státy se silnou 
účastí a se slabší účastí a podstatně zvýšit 
kapacity lidských zdrojů a infrastruktury ve 
státech se slabší účastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Herbert Reul

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

3a. domnívá se, že vyhlášení veřejné 
soutěže pro založení špičkových 
výzkumných center ve znevýhodněných 
regionech je vhodným nástrojem pro 
rozvoj Evropského výzkumného prostoru; 
je toho názoru, že přiznání podpory 
v podobě soutěže zvýší dynamiku 
a tvořivost, což může dokonce i ve 
strukturálně slabších regionech vést 
k úspěšnému vytvoření výzkumných 
a technologických lokalit poskytujících 
pracovní místa zaměřená na budoucnost; 
domnívá se, že uchazeči v rámci soutěže 
by měly být týmy, z nichž každý bude 
zahrnovat jednu mezinárodně uznávanou 
instituci jeden znevýhodněný region, a že 
by vědecké přístupy, na nichž jsou návrhy 
na založení center založeny, měly být 
posuzovány podle zásady excelence; 
zároveň má za to, že dotčenému regionu 
mělo být uloženo, aby předložil návrh 
životaschopného komplexního přístupu 
pro vybudování infrastruktury příznivé 
pro výzkum a inovace, a to například za 
podpory ze strukturálních fondů 
a prostřednictvím vytvoření vhodného 
rámce;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby svůj roční i víceletý 
pracovní program doplnila předběžným 
posouzením územního dopadu různých 
oblastí výzkumu a inovací, jež by mohly 
obdržet finanční prostředky, aby se 
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zajistila větší zeměpisná rovnováha 
s ohledem na přístup k financování;

Or. it

Pozměňovací návrh 77
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi, aby podporovala 
nadnárodní činnost v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací, kombinující cíle politiky 
soudržnosti a vědecké excelence; je 
přesvědčen, že by tato součinnost mohla 
urychlit překonání propasti mezi nejméně 
a nejvíce rozvinutými regiony ve vědecké 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že silná 
infrastruktura zvyšuje 
konkurenceschopnost členských států 
a regionů, a tudíž i možnosti k účasti ve 
výzkumných fondech a programech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje úlohu regionů a hlavních 
regionálních uskupení při vývoji 
a uplatňování evropských výzkumných 
programů, a to rovněž vzhledem k jejich 
výrazným vazbám na místní podniky, 
služby a výzkum a vzdělávací centra;  

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje potřebu lepšího využívání 
dodavatelských řetězců, oblastí a vysoce 
specializovaných obchodních sítí, jež 
pomáhají prosazovat evropskou excelenci 
uvnitř EU i mimo ni a podněcovat 
k vytváření nových průmyslových 
uskupení;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium 
pro financování, je třeba pamatovat na to, 
že jejich povaha se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 

4. připomíná, že by excelence měla být 
hlavním kritériem financování evropského 
výzkumu; je přesvědčen, že důvěryhodnost 
rámcového programu závisí na vědecké 
kvalitě, která nesmí být poměřována 
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výzkumného a inovačního projektu 
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů 
základního a aplikovaného výzkumu);

jinými způsoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium pro 
financování, je třeba pamatovat na to, že 
jejich povaha se liší podle typu účastníka 
nebo samotné povahy výzkumného 
a inovačního projektu (kritéria excelence 
jsou jiná u výzkumné instituce 
a individuálního výzkumného pracovníka 
nebo malého či středního podniku a liší se 
také u projektů základního 
a aplikovaného výzkumu);

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium pro 
financování, je třeba pamatovat na to, že 
jednotlivý účastníci pocházejí z různých 
situací a že je tudíž nezbytné přizpůsobit 
podpůrná opatření v každém konkrétním 
případě specifickým okolnostem; 

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium pro 
financování, je třeba pamatovat na to, že 
jejich povaha se liší podle typu účastníka 
nebo samotné povahy výzkumného 
a inovačního projektu (kritéria excelence 

4. připomíná, že excelence je považována
za hlavní obecné kritérium pro financování
a že takto jasný přístup je zásadní pro 
zhodnocení omezených finančních 
prostředků EU;
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jsou jiná u výzkumné instituce 
a individuálního výzkumného pracovníka 
nebo malého či středního podniku a liší se 
také u projektů základního 
a aplikovaného výzkumu);

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Edit Herczog, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je
považována za hlavní obecné kritérium 
pro financování, je třeba pamatovat na to, 
že jejich povaha se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 
výzkumného a inovačního projektu
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů 
základního a aplikovaného výzkumu);

4. připomíná, že zásada excelence je
v rámci Evropského výzkumného prostoru 
nadále základem pro budoucí 
konkurenceschopnost Evropy; připomíná, 
že povaha excelence se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 
výzkumného a inovačního projektu; 
zdůrazňuje, že technické zlepšení, inovace 
a budování trhu by měly byly být hlavními 
kritérii pro průmysl a aplikovaný výzkum; 
je přesvědčen, že nástroje soudržnosti, 
jako jsou strukturální fondy, by měly 
posílit rozvoj excelence a budování 
kapacity prostřednictvím lepší 
kompatibility s výzkumem a inovacemi na 
regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, 
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je
považována za hlavní obecné kritérium 
pro financování, je třeba pamatovat na to, 
že jejich povaha se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 
výzkumného a inovačního projektu
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů 
základního a aplikovaného výzkumu);

4. je přesvědčen, že zásada excelence je
v rámci Evropského výzkumného prostoru 
nadále základem pro budoucí 
konkurenceschopnost Evropy; připomíná, 
že povaha excelence se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 
výzkumného a inovačního projektu; je 
přesvědčen, že nástroje soudržnosti, jako 
jsou strukturální fondy, by měly posílit 
rozvoj excelence a budování kapacity 
prostřednictvím lepší kompatibility 
s výzkumem a inovacemi na regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium
pro financování, je třeba pamatovat na to, 
že jejich povaha se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 
výzkumného a inovačního projektu
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů 
základního a aplikovaného výzkumu);

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za jedno z hlavních obecných 
kritérií pro financování výzkumu, je třeba 
pamatovat na to, že jejich povaha se liší 
podle typu účastníka (kritéria excelence 
jsou jiná u výzkumné instituce 
a individuálního výzkumného pracovníka 
nebo malého či středního podniku) nebo 
podle povahy výzkumu a inovací (činnosti 
spojené s inovacemi, jako jsou 
demonstrace a velké pilotní projekty 
vyžadují k úspěchu odlišná kritéria);

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Hannu Takkula, Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium
pro financování, je třeba pamatovat na to, 
že jejich povaha se liší podle typu 
účastníka nebo samotné povahy 
výzkumného a inovačního projektu 
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů základního 
a aplikovaného výzkumu);

4. připomíná, že excelence je hlavní 
zastřešující zásadou a kritériem pro 
financování výzkumu a vývoje, avšak že je 
třeba pamatovat na to, že jejich povaha se 
liší podle typu účastníka nebo samotné 
povahy výzkumného a inovačního projektu 
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů základního 
a aplikovaného výzkumu);

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium pro 
financování, je třeba pamatovat na to, že 
jejich povaha se liší podle typu účastníka 
nebo samotné povahy výzkumného 
a inovačního projektu (kritéria excelence 
jsou jiná u výzkumné instituce 
a individuálního výzkumného pracovníka 
nebo malého či středního podniku a liší se 
také u projektů základního a aplikovaného 
výzkumu);

4. připomíná, že excelence je považována 
za hlavní obecné kritérium pro 
financování, avšak že jejich hodnocení se 
liší podle typu účastníka nebo samotné 
povahy výzkumného a inovačního projektu 
(kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného 
pracovníka nebo malého či středního 
podniku a liší se také u projektů základního 
a aplikovaného výzkumu);

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ioan Enciu
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní obecné kritérium pro 
financování, je třeba pamatovat na to, že 
jejich povaha se liší podle typu účastníka 
nebo samotné povahy výzkumného 
a inovačního projektu (kritéria excelence 
jsou jiná u výzkumné instituce 
a individuálního výzkumného pracovníka 
nebo malého či středního podniku a liší se 
také u projektů základního a aplikovaného 
výzkumu);

4. připomíná, že ačkoli excelence je 
považována za hlavní kritérium pro 
financování, je třeba pamatovat na to, že 
jejich povaha se liší podle typu účastníka 
nebo samotné povahy výzkumného 
a inovačního projektu (kritéria excelence 
jsou jiná u výzkumné instituce 
a individuálního výzkumného pracovníka 
nebo malého či středního podniku a liší se 
také u projektů základního a aplikovaného 
výzkumu);

Or. en

Pozměňovací návrh 90
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že vědecká excelence je 
nejdůležitějším kritériem pro přidělování 
konkurenčního financování na výzkum; 
uznává však, že dosavadní využívání 
strukturálních fondů pro výzkum a vývoj 
nevedlo k uspokojivým výsledkům, pokud 
jde o překonávání rozdílů ve výzkumné 
a inovační výkonnosti členských států; 
zdůrazňuje význam úspěchu tohoto cíle 
pro zabránění dvourychlostnímu 
evropskému hospodářství; je toho názoru, 
že jsou na evropské úrovni potřebné nové 
přístupy na podporu 
konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu 
a vývoje v členských státech s horšími 
výsledky; je přesvědčen, že potenciál 
evropských programů k budování 
excelence v celé Evropě prostřednictvím 
využívání studijní příležitosti nabízení 
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vedoucími evropskými institucemi 
v oblasti výzkumu a vývoje nebyl dosud 
plně prozkoumán; vyzývá ke zvýšení 
programové kapacity pro odbornou 
přípravu přeshraničních výzkumných 
pracovníků; zdůrazňuje potřebu nových 
přístupů s cílem umožnit nadnárodní 
partnerské dohody mezi univerzitami 
a výzkumnými organizacemi za účelem 
vzájemného předávání poznatků mezi 
institucemi o mechanismech dobré správy 
věcí veřejných, lidských zdrojích 
a politikách na ochranu duševního 
vlastnictví, organizačních schématech
financování, vzdělávání, výzkumu 
a inovacích, a za účelem obchodu 
a zapojení společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že inovace je základní 
složkou znalostního trojúhelníku 
(vzdělávání – výzkum – inovace), takže 
každá snaha o její posílení jednoznačně 
posílí i ostatní prvky, a vyžaduje 
soudržnou a vyváženou politiku pro 
vytvoření evropské společnosti založené 
na znalostech,

Or. el

Pozměňovací návrh 92
Angelika Niebler, Christian Ehler
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. kritizuje nedostatečnou 
transparentnost a informování 
o budoucích výzvách k předkládání 
návrhů výzkumných projektů; poukazuje 
na to, že to vede k neschopnosti 
výzkumných pracovníků a institucí se 
úplně a včas připravit; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby účinněji informovaly 
různé zúčastněné subjekty o přístupu 
k rámcovému programu;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení 
excelence a podpory evropské 
konkurenceschopnosti musí být nejlepší 
a nejšpičkovější výzkumné a inovační 
komunity v Evropě vybízeny ke spolupráci 
s nejlepšími vědeckými komunitami 
Evropy; je přesvědčen, že otevření 
budoucího SSR by mělo být založeno 
v první řadě na zásadě vzájemnosti, aby se 
tak umožnila účast v programech a na 
činnostech vysokého vzájemného zájmu, 
a to za rovných podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje potřebu prosazovat přístup 
usnadňující promítnutí výzkumu do 
inovace, a to mimo jiné se zaměřením na 
různé fáze inovačního řetězce: výzkum, 
vývoj, demonstrace a šíření a přesun 
technologií; 

Or. it

Pozměňovací návrh 95
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam společných 
technologických iniciativ, jako je IMI, pro 
prohlubování vědeckých poznatků 
v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. má na paměti cíl 3 % HDP na výzkum 
a vývoj do roku 2020 a uznává, že výzkum 
a inovace jsou jedinou jistou cestou 
k hospodářské obnově EU; naléhá na 
Komisi, aby zvážila stanovení mezitímních 
minimálních výdajů členských států na 
výzkum a technologický rozvoj v závazné 
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výši 1 % HDP do roku 2015;

Or. el

Pozměňovací návrh 97
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. je přesvědčen, že by v budoucnu 
mohlo být o jednostranném otevření SSR 
uvažováno také tehdy, pokud by bylo 
v souladu s evropskými zájmy a pokud 
výsledek závisí na účasti subjektů ze 
třetích zemí; dále je přesvědčen, že by 
budoucí SSR měl v zájmu řešení 
zásadních výzev zjednodušit strukturu pro 
postupy globální strategie a stanovení 
priorit, a to rovněž se zapojením 
neevropských subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá k účasti Komise na hodnocení 
návrhu v oblasti výzkumu a inovací 
a programů financovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
v členských státech, jež zaostávají, pokud 
jde o vnitrostátní financování výzkumu, za 
účelem zajištění uplatňování společných 
standardů a cílů, meritokratického 
posouzení a nejlepšího možného využití 
těchto finančních prostředků;
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Or. el

Pozměňovací návrh 99
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že 8. rámcový program 
musí mít za cíl umožnit výzkumným 
pracovníkům a strukturám vytvoření 
evropského globálního výzkumného 
prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, 
že sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení jednotlivých 
úrovní regulace a k tomu, aby 
financování na úrovni EU směřovalo 
k přesunu investic na regionální 
a vnitrostátní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
přeshraničních strategií výzkumu 
a inovací s ohledem na specifika 
jednotlivých kontextů a zároveň k rozšíření 
možností jejich vzájemného doplňování 
a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení 
informací a výsledků má v tomto klíčový 
význam; zároveň zdůrazňuje mimořádný 
význam spolupráce s jinými výzkumnými 
institucemi a inovačními uskupeními 
mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; vyzývá 
k rychlejším, flexibilnějším a jednodušším 
nástrojům pro umožnění 
spolufinancování projektů ze strany 
Komise a členských států; je přesvědčen, 
že sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování, spolupráce, integrace 
a přizpůsobení; je přesvědčen, že přístup 
k informacím a výsledkům a jejich sdílení 
má v tomto klíčový význam a je zásadní 
také pro výzkumnou infrastrukturu, a to 
rovněž prostřednictvím elektronických 
nástrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků, 
zjednodušování pravidel a, pokud možno, 
zajišťování jejich součinnosti, má v tomto 
klíčový význam;

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
spolupráce a sdílení informací a výsledků 
mají klíčový význam při zvyšování 
účinnosti financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; vyzývá 
k rychlejším, flexibilnějším a jednodušším 
nástrojům pro umožnění 
spolufinancování projektů ze strany 
Komise a členských států; je přesvědčen, 
že sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení a propojení 
místních, regionálních, národních 
a evropských strategií výzkumu a inovací 
s ohledem na specifika jednotlivých 
kontextů a zároveň k rozšíření možností 
jejich vzájemného doplňování 
a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení 
informací, osvědčených postupů
a výsledků má v tomto klíčový význam;

Or. el

Pozměňovací návrh 107
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 5



AM\870996CS.doc 53/99 PE467.207v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce a zabránění 
zbytečnému opakování chyb; je 
přesvědčen, že sdílení informací 
a výsledků má v tomto klíčový význam;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k větší součinnosti místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že
otevřený přístup k informacím
a výsledkům má v tomto klíčový význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací v zájmu 
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specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

vyřešení problému nedostatečného 
zastoupení a s ohledem na specifika 
jednotlivých kontextů a zároveň k rozšíření 
možností jejich vzájemného doplňování 
a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení 
informací a výsledků má v tomto klíčový 
význam;

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení 
a koordinaci místních, regionálních, 
národních a evropských strategií výzkumu 
a inovací s ohledem na specifika 
jednotlivých kontextů a zároveň k rozšíření 
možností jejich vzájemného doplňování 
a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení 
informací a výsledků má v tomto klíčový 
význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 

5. vyzývá k lepšímu skloubení 
a koordinaci místních, regionálních, 
národních a evropských strategií výzkumu 
a inovací s ohledem na specifika 
jednotlivých kontextů a zároveň k rozšíření 
možností jejich vzájemného doplňování 
a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení 
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klíčový význam; informací a výsledků má v tomto klíčový 
význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, 
regionálních, národních a evropských 
strategií výzkumu a inovací s ohledem na 
specifika jednotlivých kontextů a zároveň 
k rozšíření možností jejich vzájemného 
doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že 
sdílení informací a výsledků má v tomto 
klíčový význam;

5. vyzývá k lepšímu skloubení 
a součinnosti místních, regionálních, 
národních a evropských strategií výzkumu 
a inovací s ohledem na specifika 
jednotlivých kontextů a zároveň k rozšíření 
možností jejich vzájemného doplňování 
a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení 
informací a výsledků má v tomto klíčový 
význam;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že Evropa má povinnost 
využít svého velkého potenciálu v oblasti 
výzkumu, technologií a inovací a přispět 
k řešení celosvětových společenských 
problémů, zejména:
– demografických změn, jako je stárnutí 
společnosti v Evropě, včetně nemocí 
souvisejících s věkem, a růstu světové 
populace, včetně opomíjených nemocí 
a výživy, urbanizace, sociální soudržnosti 
a migrace,
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– přechodu na udržitelné řízení zdrojů, 
včetně udržitelnosti vodního hospodářství, 
zmírňování změny klimatu, ochrany 
biologické rozmanitosti, obnovitelných 
energií a energetické účinnosti, účinnosti 
zdrojů, zejména kritických surovin 
a vzácných přírodních zdrojů,
– silné, stabilní a spravedlivé hospodářské 
základny, včetně hospodářského oživení, 
podpory základních a aplikovaných 
znalostí ve všech oborech, počínaje 
sociálními a humanitními vědami, přes 
další oblasti, jako jsou biologické 
a lékařské vědy, až po klíčové technologie, 
s cílem podpořit evropské hospodářství 
a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že v zájmu zlepšení 
a podpory evropské konkurenceschopnosti 
je potřeba využít přirozený potenciál všech 
regionů; upozorňuje na mimořádnou 
příležitost, kterou k tomu nyní máme 
v souvislosti s potřebou zlepšit příští 
rámcový program a změnit pravidla 
fungování politiky soudržnosti a kterou 
bychom měli plně využít; domnívá se, že je 
za tímto účelem nutné využít součinnosti 
mezi různými finančními zdroji 
a podporovat inteligentní regionální 
specializaci;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 115
Edit Herczog, Christian Ehler, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná význam zajištění kontinuity 
úspěšných nástrojů (včetně STI) mezi 7. 
rámcovým programem a příštím 
společným strategickým rámcem, zejména 
pokud jde o programy spolupráce, jež se 
osvědčily; je přesvědčen, že potřeba 
konkrétních odvětví musí být zohledněna 
s cílem splnit dlouhodobé evropské cíle, 
a že by dostatek prostoru a příležitostí měl 
být ponechán rovněž novým subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k provedení nezávislého auditu 
účinnosti veřejných výdajů členských 
států, EU a místních orgánů v oblasti 
výzkumu, například Evropským účetním 
dvorem ve spolupráci s vnitrostátními 
účetními dvory, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vítá, že Komise přijala návrh 
Evropského parlamentu na vytvoření 
jednoho kontaktního místa, kde by všichni 
investoři, zejména malé a střední podniky, 
mohli žádat o radu, finanční podporu 
nebo spojení s potenciálními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zviditelnila 
přidanou hodnotu EU v oblasti výzkumu 
a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že rozdílná
povaha a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací by měla být jádrem SSR, 
a vyzývá ke zjednodušení prostřednictvím 
zabránění roztříštěnosti a byrokracii; 
v zájmu zajištění soudržnosti, skloubení 
a komplementarity považuje za zásadní, 
aby financování SSR pro výzkum 
a inovace bylo organizováno na základě 
jednoho integrovaného strategického 
rámce pro výzkum, inovace a podnikání, 
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což je nezbytné pro propojení excelence 
EU v oblasti výzkumu s trhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita; je přesvědčen, že 
dokud nebudou stávající nástroje 
dostatečně rozvinuty a náležitě posouzeny, 
mělo by být zváženo moratorium na 
nástroje nové;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, široká 
reprezentativnost a skloubení 
a komplementarita;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 122
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita, a to při současném 
omezení byrokracie, s níž se potýkají 
žadatelé o toto financování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 123
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení,
komplementarita a vhodnost pro inovace 
a zjednodušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita a aby se zabránilo 
zdvojování;

Or. el

Pozměňovací návrh 125
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení 
a komplementarita;

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR 
musí být myšlenka, že rozdílnou povahu 
a rozsah projektů výzkumu, vývoje 
a inovací a různorodost režimů jejich 
financování je třeba organizovat tak, aby 
byla zajištěna soudržnost, skloubení,
komplementarita a excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že by se SSR měl 
zaměřit v první řadě na cílené komplexní 
řešení řady velkých společenských výzev 
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na evropské úrovni prostřednictvím 
vyváženého souboru nástrojů 
pokrývajících celé spektrum činností od 
vzdělávání a odborné přípravy, až po 
základní a aplikovaný výzkum, 
demonstrace a komercializaci; je 
přesvědčen, že tři hlavní společenské 
výzvy, s nimiž se Evropa bude potýkat 
v následujících desetiletích a na něž by se 
měl SSR zaměřit zejména, jsou:
– přizpůsobení modelu hospodářského 
rozvoje fyzickým možnostem planety,
– zajištění sociální soudržnost na 
evropské, regionální a místní úrovni,
– pokrok v oblasti zdraví, prevence 
nemocí, výživy a blahobytu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. navrhuje zjednodušit přístup 
k evropským finančním prostředkům, 
například prostřednictvím:
- vytvoření jednotného kontaktního místa,
- stanovení zásady „jeden projekt, jeden 
dokument“
- vytvoření internetových stránek pro 
hledání partnerů,
- mapování subjektů usilujících o stejný 
cíl,
- vytvoření fóra pro výměnu osvědčených 
postupů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 128
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá, aby SSR šel nad rámec lepšího 
formulování stávajících různých 
finančních nástrojů a podporuje nový 
politický výzkum a systém správy věcí 
veřejných, který souběžně poskytuje 
pobídky k inovacím a spolupráci 
v různých zásadních fázích hodnotového 
řetězce (od poskytovatele suroviny až po 
koncový produkt) v celé Evropě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. doporučuje, aby vnitrostátní 
a regionální fondy přispěly k financování 
ERV, iniciativy Marie Curie či projektů 
spolupráce, jež splňují kritéria excelence, 
avšak nemohou být financovány z důvodu 
nedostatku evropských finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. doporučuje, aby Komise prozkoumala 
možnost vytvoření společného 
celoevropského fondu financovaného ze 
strukturálních fondů na podporu 
evropské spolupráce v oblasti výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); části 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (PKI), jež 
se týkají inovací, by se měly soustředit na 
své silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků; další RP by 
měl zahrnout výzkum a inovace v souladu 
s rozdílnou povahou žadatelů; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků; další RP by 
měl zahrnout výzkum jako celek; 
strukturální fondy/fondy soudržnosti by 
měly být využívány přímo pro podporu 
vyšší účasti v evropských výzkumných 
programech, ale měly by zůstat oddělené;

Or. pl

Pozměňovací návrh 133
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský inovační 
a technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto musí
být zahrnut do SSR; SSR by měl zahrnout 
výzkum a inovace jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v rámci cíleného přístupu, ale 
měly by zůstat oddělené;
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené; domnívá se, že projekty 
spolupráce by měly zůstat páteří SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 

7. je přesvědčen, že rámcový program je 
jádrem SSR, a různé úkoly v rámci SSR by 
tudíž měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzkém partnerství: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
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a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
základní a aplikovaný výzkum jako celek; 
strukturální fondy/fondy soudržnosti by 
měly být využívány v užší spolupráci, ale 
měly by zůstat oddělené;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum a inovace jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být nevyhnutelně zahrnut do 
příštího RP; další RP by měl zahrnout 
výzkum jako celek; strukturální 
fondy/fondy soudržnosti by měly být 

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci 
SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně 
v úzké součinnosti: Evropský 
technologický institut (ETI) by měl 
fungovat především jako síť znalostních 
a inovačních společenství (ZIS); rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své 
silné stránky při podpoře inovativních 
malých a středních podniků, a proto 
nemusí být zahrnut do příštího RP; další 
RP by měl zahrnout výzkum jako celek; 
strukturální fondy/fondy soudržnosti by 
měly být využívány v užší spolupráci, ale 
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využívány v užší spolupráci, ale měly by 
zůstat oddělené;

měly by zůstat oddělené;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje potřebu používat společný 
soubor správních, finančních, 
organizačních a informačních postupů 
a zajistit harmonizaci pravidel a podmínek 
pro účast v různých programech s cílem 
vytvořit soudržný a transparentní systém 
v rámci Evropského výzkumného 
prostoru, do nějž se budou moci aktivně 
zapojit i výzkumná centra ze zemí, jež jsou 
dosud nedostatečně zastoupené;

Or. pl

Pozměňovací návrh 140
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že budoucí financování 
výzkumu a inovací by mělo sloužit 
k doplnění Evropského výzkumného 
prostoru (EVP) vytvářením součinnosti 
mezi různými přístupy a úrovněmi 
financování výzkumu v Evropě;

Or. el



PE467.207v01-00 70/99 AM\870996CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 141
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že by v rámci nového SSR 
měl být vyhrazen větší prostor pro velké 
pilotní projekty a demonstrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. je toho názoru, že by postup 
zjednodušení a harmonizace měl spočívat 
v první řadě v nahrazení stávajícího 
přístup založeného na kontrole výdajů 
přístupem založeným na výsledcích 
a důvěře;

Or. xm

Pozměňovací návrh 143
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 



AM\870996CS.doc 71/99 PE467.207v01-00

CS

rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současní krize a velké společné problémy; 
je však přesvědčen, že navýšení rozpočtu 
na veřejný výzkum by mělo být podmíněno 
cílem poskytovat širší sociální přínosy, 
jako je větší udržitelnost a sociální 
začlenění, a že lepší konkurenceschopnost 
bude výsledkem naší schopnosti přinášet 
nejlepší řešení těchto společenských 
výzev; proto navrhuje nový organizační 
model založený na třech úrovních 
financování, zaměřený na udržení stability 
a konvergence:

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; znovu připomíná 
potřebu posílit a rozvinout vstřícnost 
veškerých nástrojů EU vůči inovacím, a to 
rovněž prostřednictvím úzké spolupráce 
s EIB a zjednodušení postupů pro přístup 
k financování; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
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stability a konvergence:

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

8. vyzývá, aby byl jasně definován celkový 
systém financování a aby se rozpočet na 
výzkumné a inovační programy EU na 
další finanční období (s výjimkou rozpočtu 
určeného pro strukturální fondy a EIB) od 
roku 2014 zdvojnásobil jako přiměřená 
reakce na současnou hospodářskou krizi 
a velké společné problémy; proto navrhuje 
nový organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence; připomíná, že by 
při řešení velkých výzev a formování 
oblastí priorit SSR měla být vzata v úvahu 
normalizace, který by však neměla být 
samostatným nástrojem nebo činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby byly 
výzkum, vzdělávání a inovace více 
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programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

integrovány; vyzývá, aby se rozpočet na 
výzkumné a inovační programy EU na 
další finanční období (s výjimkou rozpočtu 
určeného pro strukturální fondy a EIB) od 
roku 2014 zdvojnásobil jako přiměřená 
reakce na současnou hospodářskou krizi 
a velké společné problémy; proto navrhuje 
nový organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby 
výzkumné a inovační programy EU na 
další finanční období obdržely prioritu 
jako přiměřená reakce na současnou 
hospodářskou krizi a velké společné 
problémy; proto navrhuje nový organizační 
model založený na třech úrovních 
financování, zaměřený na udržení stability 
a konvergence:

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období 
(kromě rozpočtu na výzkum, rozvoj 
a inovace určeného pro strukturální fondy 
a EIB) od roku 2014 zdvojnásobil jako 
přiměřená reakce na současnou 
hospodářskou krizi a velké společné 
problémy; proto navrhuje nový organizační 
model založený na třech úrovních 
financování, zaměřený na udržení stability 
a konvergence:

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období od 
roku 2014 zdvojnásobil jako přiměřená 
reakce na současnou hospodářskou krizi 
a velké společné problémy; proto navrhuje 
nový organizační model založený na 
různých úrovních financování, zaměřený 
na udržení stability a konvergence:

Or. de
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Pozměňovací návrh 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
výrazně zvýšil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 
úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

Or. pl

Pozměňovací návrh 151
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 
zdvojnásobil jako přiměřená reakce na 
současnou hospodářskou krizi a velké 
společné problémy; proto navrhuje nový 
organizační model založený na třech 

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci stávajících programů 
a nástrojů EU, aby byl jasně definován 
celkový systém financování a aby se 
rozpočet na výzkumné a inovační 
programy EU na další finanční období (s 
výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy, zemědělství a EIB) od 
roku 2014 zdvojnásobil jako přiměřená 
reakce na současnou hospodářskou krizi 
a velké společné problémy; proto navrhuje 
nový organizační model založený na třech 
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úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

úrovních financování, zaměřený na udržení 
stability a konvergence:

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení 
a reorganizaci různých stávajících 
programů a nástrojů EU; je přesvědčen, 
že radikální přepracování správy 
rámcového programu je jednou 
z nejvyšších priorit, kterými je potřeba se 
zabývat při navrhování následujícího 
SSR; vyzývá Komisi, aby v zájmu dosažení 
zvláštních politických cílů posoudila 
účinnost každého jednotlivého nástroje 
v rámci každého programu; vyzývá 
k omezení různorodosti nástrojů, pokud 
není jednoznačně doložena jejich 
účinnost nebo specifický přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby provedla 
hloubkovou analýzu současného stavu, 
dopadu a relevantnosti právě 
probíhajících partnerství veřejného 
a soukromého sektoru (STI a ETP); 
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vyzývá Komisi, aby v rámci iniciativ 
společného plánování podporovala přístup 
vycházející zdola s cílem posílit 
konkurenceschopnost na evropské 
a vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje potřebu posílit flexibilitu 
společného strategického rámce, a to 
nejen s cílem přesunout prostředky mezi 
jednotlivými kapitolami a výzvami, ale 
také v zájmu dostatečné flexibility SSR, 
aby vyhrazené prostředky splnily hlavní 
společenské výzvy, jež se objeví během 
rozpočtového období;

Or. da

Pozměňovací návrh 155
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. bere na vědomí dosavadní úspěch CIP 
a zdůrazňuje zásadní význam pokračování 
a dalšího rozšiřování tohoto programu, 
zejména pro posílení inovativních malých 
a středních podniků jakožto hnací síly 
evropského hospodářství;

Or. de
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Pozměňovací návrh 156
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Podnadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. úroveň: Rozvoj kapacit a infrastruktury 1. úroveň: Infrastruktura

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. tato úroveň pokrývá fondy EU spojené 
s infrastrukturou (v širším slova smyslu, 
včetně institucionální) a rozvoj kapacit;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. tato úroveň pokrývá fondy EU spojené 
s infrastrukturou (v širším slova smyslu, 
včetně institucionální) a rozvoj kapacit;

9. tato úroveň pokrývá fondy EU spojené 
s infrastrukturou (v širším slova smyslu, 
včetně institucionální); 

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. tato úroveň pokrývá fondy EU spojené 
s infrastrukturou (v širším slova smyslu, 
včetně institucionální) a rozvoj kapacit;

9. tato úroveň by měla pokrývat fondy EU 
spojené s infrastrukturou (v širším slova 
smyslu, včetně institucionální) a rozvoj 
kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím ETI, 
část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím ETI, 
část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou; přístup 
malých a středních podniků k výzkumné 
infrastruktuře by měl být na regionální 
úrovni stimulován zejména využíváním 
strukturálních fondů pokrývajících rozvoj 
a provoz výzkumné infrastruktury 
v oblasti přírodních věd, lékařství 
a sociálních a humanitních věd;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím 
ETI, část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje část RP týkající se Programu 
kapacit, evropské komponenty financování 
velkých projektů, přístup k půjčkám od 
EIB (pro projekty nad 50 milionů EUR), 
granty spojené s výše uvedenými složkami 
RP a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím 
ETI, část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje část RP týkající se Programu 
kapacit a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím ETI, 
část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím ETI, 
část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých 
výzkumných infrastruktur a projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím ETI, 
část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR), granty spojené 
s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

10. režim financování na této úrovni 
zahrnuje financování prostřednictvím ETI, 
část RP týkající se Programu kapacit 
a iniciativ Marie-Curie, evropské 
komponenty financování velkých projektů, 
přístup k půjčkám od EIB (pro projekty 
nad 50 milionů EUR a pro RSFF), granty 
spojené s výše uvedenými složkami RP 
a spolupráce se Strukturálními fondy 
spojenými s infrastrukturou;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

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

10a. zdůrazňuje potřebu užšího zaměření 
ZIS, větší koncentrace jejich sítí a nižšího 
rozpočtu, což umožní rovněž vyšší účast 
malých a středních podniků vzhledem 
k nižším nákladům na roční příspěvky; je 
přesvědčen, že tyto menší ZIS mohou 
vytvořit jednotný ústřední bod v EU 
jakožto místo pro setkávání vědců z celé 
EU v zájmu lepší konkurenceschopnosti 
na globálním trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam zachování 
vhodných nástrojů pro podporu rozvoje 
institucionální kapacity regionů, pokud 
jde o politiku v oblasti výzkumu a inovací, 
neboť úroveň regionální správy má 
strategickou návaznost na účinnou 
integraci financování RP s financováním 
ze strukturálních fondů;

Or. it

Pozměňovací návrh 167
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje potřebu podporovat 
otevřený a na excelenci založený přístup 
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k dotčených infrastrukturám; 

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby posílila 
součinnost mezi různými nástroji a fondy 
a aby rozvíjela přístup založený na 
financování z více fondů a respektovala 
specifické podmínky stanovení 
v příslušných právních předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou
finanční strukturu; doporučuje, aby byly
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES), a zároveň 
kontrolovat a omezit jejich potenciál pro 
překročení nákladů; vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala, zda by vytváření 
samostatných rozpočtových položek pro 
tyto projekty zaručilo transparentnější, 
spolehlivější, uváženější a obezřetnější
finanční strukturu; požaduje, aby Komise 
vypracovala hodnocení s cílem posoudit, 
zda by tyto projekty mohly být částečně 
financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB, aniž by došlo ke zvýšení 
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finančních závazků členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; vyzývá, aby by na 
výzkum, vývoj a inovace vyčleněna 
významná částka s cílem vytvořit 
specifické aplikace a služby GNSS, bez 
nichž nebude možné využít plnou kapacitu 
projektu Galileo, což by mělo nepříznivý 
dopad na konkurenceschopnost EU; 
doporučuje, aby byly částečně financovány 
z emisí projektových dluhopisů EIB;

Or. ro

Pozměňovací návrh 171
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP 
a vytvářet pro ně samostatné rozpočtové 
položky s cílem zajistit transparentní 
a spolehlivou finanční strukturu; 

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
evropské investiční projekty mimo RP 
a vytvářet pro ně samostatné rozpočtové 
položky s cílem zajistit transparentní 
a spolehlivou finanční strukturu; 
doporučuje, aby mohly být částečně 
financovány z emisí projektových 
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doporučuje, aby byly částečně financovány 
z emisí projektových dluhopisů EIB;

dluhopisů EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB; vyzývá, aby byly specifické 
medicínské projekty financovány stejným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje, že by budoucí velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES), měly být 
financovány mimo RP a vytvářet pro ně 
samostatné rozpočtové položky s cílem 
zajistit transparentní a spolehlivou finanční 
strukturu; doporučuje, aby byly částečně 
financovány z emisí projektových 
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dluhopisů EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby mohly 
být částečně financovány z emisí 
eurobondů EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, energetická 
infrastruktura, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké 
projekty, jako je ITER, Galieo, SESAR
a Globální monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet 
pro ně samostatné rozpočtové položky 
s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly 
částečně financovány z emisí projektových 
dluhopisů EIB;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje klíčovou úlohu výzkumné 
infrastruktury pro znalostní trojúhelník 
a vyzývá k soudržnosti předmětů 
financování v různých oblastech; vyzývá 
k vynaložení úsilí na podporu výzkumné 
infrastruktury, zejména v oblastech, kde je 
největší prostor pro evropskou přidanou 
hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Lena Ek
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Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje význam posílení účasti 
členských států, které jsou dosud 
nedostatečně zastoupeny, například 
prostřednictvím využití programu Lidé pro 
rozvoj potenciálu vědců z EU-12 
a prostřednictvím zajištění, aby vzdělání 
nebylo v rámci znalostního trojúhelníku 
opomíjeno, a to tak, že se pouto mezi 
výzkumem a inovacemi vhodně doplní 
odbornou přípravou, včetně odborné 
přípravy specificky zaměřené na ženy ve 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vyzývá Komisi, aby integrovala vývoj 
příštího RP a proces utváření společného 
strategického rámce na úrovni EU pro 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRZ), Evropský sociální fond (ESF), 
Fond soudržnosti, Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 
a Evropský rybářský fond (ERF) pro 
období po roce 2013, aby se zajistila 
maximalizace možných synergií a využití 
dostupných prostředků v co nejvyšší míře 
za účelem umožnění výzkumným 
pracovníků v členských státech, jež byly 
v rámci sedmého rámcového programu 
nedostatečně zastoupeny, aby dosáhly 
excelence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. domnívá se, že dosažení vědecké 
excelence by mělo být považováno za 
skutečnost, která sama o sobě motivuje 
k čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondu a Fondu soudržnosti 
v členských státech, jež jsou nedostatečně 
zastoupeny v RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Vicky Ford

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. úroveň: Potenciál a konsolidace 2. úroveň: Výzkum, potenciál, spolupráce
a konsolidace

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. úroveň: Potenciál a konsolidace 2. úroveň: Výzkum a spolupráce

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde 
univerzity a výzkumná centra/výzkumné 
instituty, i když by měla být podporována 
také účast sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, včetně 
společenských a humanitních věd, jenž 
posiluje program spolupráce a podporuje 
účast malých a středních podniků 
se zvláštními opatřeními v rámci projektů 
spolupráce a s důrazem na tvůrčí kapacitu 
prostřednictvím finančních prostředků 
vyčleněných ETI a iniciativami Marie 
Curie; 

Or. es

Pozměňovací návrh 184
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu, zejména malých 
a středních podniků; tato úroveň by měla 
představovat největší podíl SSR a měla by 
se zaměřit na rozvoj pevné vědecké 
základny v oblasti základního 
i aplikovaného výzkumu, která je 
potřebná pro podnícení inovací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde 
univerzity a výzkumná centra/výzkumné 
instituty, i když by měla být podporována 
také účast sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; vybízí ke 
spolupráci mezi vědou, veřejnými 
výzkumnými centry a sektorem průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu a neziskových 
organizací, které sledují cíle obecné 
sociální účelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde 
univerzity a výzkumná centra/výzkumné 
instituty, i když by měla být podporována 
také účast sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; měla by být 
podporována účast partnerů z univerzit, 
výzkumných center/výzkumných institutů 
a sektoru průmyslu, kteří by případně 
vystupovali jako koordinátoři projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty,
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde 
univerzity, výzkumná centra/výzkumné 
instituty, podniky a nevládní organizace;

Or. da

Pozměňovací návrh 189
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být posílena také účast 
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sektoru průmyslu; soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty,
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty,
a to v úzké spolupráci se sektorem 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty,
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty 
i sektor průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. tato úroveň je prostorem pro celkový 
výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

12. tato úroveň by měla být prostorem pro 
celkový výzkum, základní i aplikovaný, 
a pro společenské a humanitní vědy; 
koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, 
i když by měla být podporována také účast 
sektoru průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 
možné tržní výsledky;

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 
možné tržní výsledky, se zvláštním 
odkazem na projekty týkající se 
„netechnologických a sociálních inovací“ 
vedoucích ke skutečnému rozvoji 
osobnosti a společnosti, jimž bude muset 
být pozornost věnována přednostně;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů, včetně 
výzkumu spojeného s vysokým rizikem, 
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možné tržní výsledky; kompenzovaným výhledovým průlomem 
s výrazným technologickým nebo 
společenským dopadem, a nejenom možné 
tržní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 
možné tržní výsledky;

13. klíčovými pojmy jsou originalita 
a inovativnost myšlenky, vědecká hodnota
projektů a výzkumných seskupení, kvalita 
obchodního plánu a tržní potenciál 
produktu;

Or. it

Pozměňovací návrh 196
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 
možné tržní výsledky;

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita, potenciál projektů, veřejný zájem 
o evropské politiky a nejenom možné tržní 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 
možné tržní výsledky;

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů excelence 
a projektů s přidanou hodnotou a nejenom 
možné tržní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom 
možné tržní výsledky;

13. klíčovými pojmy jsou vědecká 
excelence, kvalita a potenciál projektů 
a nejenom možné tržní výsledky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů a nejenom
možné tržní výsledky;

13. klíčovými pojmy jsou originalita, 
kvalita a potenciál projektů, ale rovněž
možné tržní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Konrad Szymański

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

13a. podpora výzkumu zaměřená na 
skutečné inovace pro trh bude muset být 
doprovázena zjednodušením a podporou 
financování projektů „sociálního 
výzkumu“ podporovaného neziskovými 
organizacemi, jež sledují cíle obecné 
sociální účelnosti; toho by mohlo být 
dosaženo rovněž prostřednictvím 
stanovení vhodných rozpočtových položek 
a zjednodušení administrativních 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. režim financování na této úrovni 
zajišťuje systém grantů RP EU 
a spolupráce se strukturálními fondy 
spojenými s výzkumem, vývojem 
a inovací.

14. režim financování na této úrovni 
zajišťuje systém grantů RP EU 
a spolupráce se strukturálními fondy 
spojenými s výzkumem, vývojem 
a inovací; vyzývá Komisi, aby posílila 
nástroje, jako je schéma ERA-NET, jež 
mohou napomoci k součinnosti těchto 
dvou zdrojů financování; 

Or. it

Pozměňovací návrh 202
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. režim financování na této úrovni 14. režim financování na této úrovni 
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zajišťuje systém grantů RP EU 
a spolupráce se strukturálními fondy 
spojenými s výzkumem, vývojem 
a inovací.

zajišťuje systém grantů RP EU 
a spolupráce se strukturálními fondy 
spojenými s výzkumem, vývojem 
a inovací; vybízí rovněž k usnadnění 
interakce mezi projekty financovanými ze 
strany EU a orgány pro financování 
mimo EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. režim financování na této úrovni 
zajišťuje systém grantů RP EU 
a spolupráce se strukturálními fondy 
spojenými s výzkumem, vývojem 
a inovací.

14. režim financování na této úrovni 
zajišťuje systém grantů RP EU 
a spolupráce se strukturálními fondy 
spojenými s výzkumem, vývojem 
a inovací; poukazuje na to, že granty by 
měly být určeny v první řadě pro veřejné 
a soukromé výzkumné instituce, projekty 
veřejného sektoru a inovační malé 
a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k flexibilnějším systémům 
financování v zájmu zatraktivnění tématu 
„Spolupráce“ pro malé a střední podniky, 
aby byly tyto podniky schopné zapojit se 
v případě možnosti do projektů spolupráce 
během provádění projektů, přičemž pro 
tyto projekty by měla být k dispozici 
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otevřená rozpočtová linie; je přesvědčen, 
že tímto způsobem mohou malé a střední 
podniky zřetelněji vnímat příležitosti, 
neboť se zkrátí časový rámec mezi 
vstupem do projektu a tržními výsledky;

Or. en


