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Pozměňovací návrh 205
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem 
podpořit mobilitu; vyzývá k zavádění 
nezbytných opatření s cílem řešit 
nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP);

Or. es

Pozměňovací návrh 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a inovativní 
malé a střední podniky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu, zejména mezi mladými ženami 
ve výzkumu; doufá, že v rámci akcí 
a iniciativ Marie Curie bude 
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výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

v budoucnosti zvláštní pozornost 
věnována návrhům týkajícím se 
spolupráce mezi akademickým 
prostředím, veřejnými výzkumnými 
institucemi a průmyslem, jakož i přístupu 
k velkým výzkumným infrastrukturám; 
vyzývá rovněž k pobídkám pro zapojení 
průmyslových podniků do doktorandských 
a postgraduálních výzkumných programů; 
vyzývá k zavádění nezbytných opatření 
s cílem řešit nevyhovující podmínky 
vědeckých pracovníků v EU jako 
prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků, zejména žen,
s přihlédnutím k tomu, že nevyhovující 
pracovní podmínky (které jsou stále 
častější u žen) jsou pro Evropu překážkou 
na cestě k dosažení excelence; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vynaložily více 
úsilí na zjednodušení urychleného 
vzájemného uznávání akademických 
studijních plánů;

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje, že posílení 
mandátu ERV v zájmu usnadnění 
skupinového výzkumu by nemělo jít na 
úkor grantů pro jednotlivce; zdůrazňuje 
potřebu zvýšit kapacitu pro mladé 
výzkumné pracovníky a zároveň 
nevylučovat zkušenější výzkumné 
pracovníky a posílit akce a iniciativy 
„Marie-Curie“ s cílem podpořit mobilitu; 
vyzývá členské státy, aby byly citlivější 
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podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

k pracovním podmínkám vědeckých 
pracovníků v EU a k potřebě přilákat
a udržet výzkumné pracovníky vzhledem 
ke globalizované poptávce po nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu 
podstatně zvýšit část rozpočtu věnovanou 
grantům pro mladé výzkumné pracovníky 
a posílit akce a iniciativy „Marie-Curie“ 
s cílem podpořit mobilitu, učinit Evropu 
zajímavější v mezinárodním měřítku pro 
vedoucí výzkumné pracovníky a odvrátit 
odcházení špičkových specialistů do 
třetích zemí; vyzývá k zavádění 
nezbytných opatření s cílem řešit 
nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; je přesvědčen, že mobilitu lze 
posílit také zavedením prvku mobility do 
grantů ERV, je-li to vhodné; vyzývá 
k zavádění nezbytných opatření s cílem 
řešit nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); vyzývá Komisi, aby 
posoudila možnosti dalšího zlepšení 
struktur a mechanismů EVP; zdůrazňuje 
potřebu zvýšit část rozpočtu věnovanou 
grantům pro mladé výzkumné pracovníky 
a posílit akce a iniciativy „Marie-Curie“ 
s cílem podpořit mobilitu; vyzývá 
k zavádění nezbytných opatření s cílem 
řešit nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
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jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) a Evropský inovační 
a technologický institut se ukázaly jako 
úspěšné a posilující prvky Evropského 
výzkumného prostoru (EVP); zdůrazňuje 
potřebu zvýšit část rozpočtu věnovanou 
grantům pro mladé výzkumné pracovníky 
a posílit akce a iniciativy „Marie-Curie“ 
s cílem podpořit mobilitu; vyzývá 
k zavádění nezbytných opatření s cílem 
řešit nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 15. připomíná, že Evropská rada pro 
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výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšná
a má přínos jako účinný a posilující prvek 
Evropského výzkumného prostoru (EVP); 
zdůrazňuje potřebu navýšit finanční 
prostředky přidělené pro EVP ve 
společném strategickém rámci, a posílit 
tak excelenci ve výzkumu; zdůrazňuje 
potřebu zvýšit část rozpočtu věnovanou 
grantům pro mladé výzkumné pracovníky 
a posílit akce a iniciativy „Marie-Curie“ 
s cílem podpořit mobilitu; vyzývá 
k zavádění nezbytných opatření s cílem 
řešit nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. da

Pozměňovací návrh 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem zlepšit podmínky 
vědeckých pracovníků v EU jako 
prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků v zájmu dosažení 
excelence;
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část výzkumných grantů a rozpočtu 
věnovaných grantům pro mladé výzkumné 
pracovníky a posílit akce a iniciativy 
„Marie-Curie“ s cílem podpořit mobilitu
prostřednictvím posílení konkurence 
a kariérního postupu; vyzývá k zavádění 
nezbytných opatření s cílem řešit 
nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. lt

Pozměňovací návrh 215
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
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a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků včetně žen
s přihlédnutím k tomu, že nevyhovující 
pracovní podmínky (které jsou stále 
častější u žen) jsou pro Evropu překážkou 
na cestě k dosažení excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a pro ženy ve 
vědě a posílit akce a iniciativy „Marie-
Curie“ s cílem podpořit mobilitu; vyzývá 
k zavádění nezbytných opatření s cílem 
řešit nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro 
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen) 
jsou pro Evropu překážkou na cestě 
k dosažení excelence;

15. připomíná, že Evropská rada pro 
výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného 
prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu zvýšit 
část rozpočtu věnovanou grantům pro
mladé výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit 
mobilitu; vyzývá k zavádění nezbytných 
opatření s cílem řešit nevyhovující 
podmínky vědeckých pracovníků v EU 
jako prostředek k přilákání a udržení 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
k tomu, že nevyhovující pracovní 
podmínky (které jsou stále častější u žen, 
mladých lidí a starších osob) jsou pro 
Evropu překážkou na cestě k dosažení 
excelence;

Or. el

Pozměňovací návrh 218
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje potřebu zvýšit část 
rozpočtu věnovanou grantům pro mladé 
výzkumné pracovníky a posílit akce 
a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem 
podpořit mobilitu; vyzývá k zavádění 
nezbytných opatření s cílem řešit 
nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek 
k přilákání a udržení výzkumných 
pracovníků s přihlédnutím k tomu, že 
nevyhovující pracovní podmínky (které 
jsou stále častější u žen) jsou pro Evropu 
překážkou na cestě k dosažení excelence; 
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považuje za nezbytné přiblížit akce 
a iniciativy Marie Curie skutečným 
potřebám průmyslu, pokud jde o výzkum, 
odbornou přípravu, profesní rozvoj 
a přesun znalostí v rámci akademického 
světa;

Or. es

Pozměňovací návrh 219
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá trvalý pokrok na cestě k vyvážené 
účasti mužů a žen v rámcovém programu; 
souhlasí s tím, že opatření ke zvýšení 
účasti žen by měla být prosazována 
i během celé realizace projektů a Komise 
by měla aktivněji přistupovat k podpoře 
vědeckých pracovnic a zaměřit se na 
aktivizaci členských států k tomu, aby se 
zabývaly rozdílným postavením mužů 
a žen; zdůrazňuje, že by měl být 
prosazován cíl 40% účasti žen 
v programových a poradních komisích;

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. požaduje zavedení nového prvku 
mobility, který již Evropský parlament 
podpořil a který by mohl zvýšit mobilitu 
a posílit financování vedoucí světové 
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pozice Evropy; byl by jím výzkumný 
voucher, který by se přesouval spolu 
s výzkumnými pracovníky, jež přecházejí 
na univerzitu nebo do výzkumné instituce 
jiného členského státu, čímž dojde 
k podpoře financování nejzajímavějších 
a nejvíce inspirujících výzkumných 
projektů, k vytvoření kritického množství 
výzkumných pracovníků a zdrojů na 
základě znalostí a vize vědecké společnosti 
a vedoucích výzkumných pracovníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že plné provedení 
Evropského výzkumného prostoru 
vyžaduje legislativní opatření, která 
umožní všem zúčastněným stranám v EU 
účast na vnitrostátních programech 
s otevřeným výběrovým řízením pro 
všechny a přijetím kroků směrem 
k harmonizaci pravidel, postupů, smluv 
a kritérií hodnocení;

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. podporuje žádost evropských 
univerzit týkající se potřeby přítomnosti 



AM\870997CS.doc 13/90 PE467.208v01-00

CS

zkušených odborníků Komise na počátku 
programu s cílem lépe program provést 
a zabránit chybám; 

Or. el

Pozměňovací návrh 223
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že by mobilitě 
výzkumných pracovníků v Evropě měla 
být přiznána priorita s cílem zajistit 
jednak difúzní šíření znalostí a jednak, 
aby inovativní hraniční výzkum v různých 
oborech měl prospěch ze specializovaných 
a kompetentních výzkumných pracovníků 
a větších finančních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; síla EU spočívá v síti 
velkých a malých a středních podniků:
inovativní malé a střední podniky 
a stávající inovativní průmyslová odvětví 
zde sehrávají klíčovou úlohu při vývoji 
nových produktů, technologií a služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro posílení 
uvádění výrobků a služeb na trh 
a vytváření veřejného majetku; inovativní 
malé a střední podniky zde sehrávají 
klíčovou úlohu při vývoji nových produktů 
a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro rozvoj 
inovativních výrobků a služeb 
a dosahování přínosu ve veřejné oblasti; 
inovativní malé a střední podniky zde 
sehrávají klíčovou úlohu při vývoji nových 
produktů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
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výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; průmysl, včetně 
inovativních malých a středních podniků
zde sehrává klíčovou úlohu při vývoji 
nových produktů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní průmysl, 
zejména malé a střední podniky, zde 
sehrávají klíčovou při vývoji nových 
produktů, služeb, procesů atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb
a jejich uvedení na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb pro 
uspokojování společenských potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; podniky, a zejména 
inovativní malé a střední podniky zde 
sehrávají klíčovou při vývoji nových 
produktů a služeb;

Or. da

Pozměňovací návrh 232
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 



AM\870997CS.doc 17/90 PE467.208v01-00

CS

výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

výrobků a služeb na trh a vytváření 
znalostí a veřejného majetku; inovativní 
malé a střední podniky zde sehrávají 
klíčovou při vývoji nových produktů 
a služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 233
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění 
výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé 
a střední podniky zde sehrávají klíčovou 
při vývoji nových produktů a služeb;

16. tato úroveň by měla být prostorem pro 
uvádění výrobků a služeb na trh 
a vytváření veřejného majetku; inovativní 
malé a střední podniky zde sehrávají 
klíčovou při vývoji nových produktů 
a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vzhledem k potřebě vybízet mladé lidi 
k účasti na výzkumných a inovačních 
činnostech a podporovat mladé 
podnikatele, kteří se podílejí na 
činnostech v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací a kteří využívají výsledky pro 
hospodářský a sociální rozvoj svých 
místních nebo regionálních společenství, 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pokračovaly v programu Erasmus pro 
mladé podnikatele, a to rovněž 
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v souvislosti s budoucím víceletým 
finančním rámcem, a aby navýšily 
finanční prostředky přidělené na tento 
program;    

Or. ro

Pozměňovací návrh 235
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní 
pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní 
využívání nových myšlenek a příležitostí 
tak, jak se objevují, a otevírat tak nové 
cesty pro inovace;

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní 
pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní 
využívání nových myšlenek a příležitostí 
tak, jak se objevují, a otevírat tak nové 
cesty pro inovace; zdůrazňuje rovněž 
skutečnost, že objem inovační činnosti 
formuje inovační prostředí, což potvrzuje 
myšlenku, že by inovační činnosti měly být 
koncentrovány do malých klastrů; 
poukazuje navíc na to, že úspěch 
inovačních činností závisí ve velké míře 
na dovednostech a zkušenostech 
zaměstnanců;

Or. lt

Pozměňovací návrh 236
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní 
pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní 
využívání nových myšlenek a příležitostí 

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní 
pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní 
využívání nových myšlenek a příležitostí 
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tak, jak se objevují, a otevírat tak nové 
cesty pro inovace;

tak, jak se objevují, a otevírat tak nové 
cesty pro inovace; zdůrazňuje rovněž, že 
objem inovační činnosti formuje inovační 
prostředí, což potvrzuje myšlenku, že by 
inovační činnosti měly být koncentrovány 
do malých strukturálních jednotek; 
poukazuje navíc na to, že úspěch 
inovačních činností závisí ve velké míře 
na dovednostech a zkušenostech 
zaměstnanců;

Or. lt

Pozměňovací návrh 237
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 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní
pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní 
využívání nových myšlenek a příležitostí 
tak, jak se objevují, a otevírat tak nové 
cesty pro inovace;

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní 
pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní 
využívání nových myšlenek a příležitostí 
tak, jak se objevují, a otevírat tak nové 
cesty pro inovace; zdůrazňuje, že 
odvětvová definice malých a středních 
podniků je podmínkou pro jejich 
úspěšnou účast v SSR; připomíná, že 
velká administrativní zátěž vede k nižší 
účasti malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
António Fernando Correia De Campos

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

17a. zdůrazňuje, že je potřeba při 
vytváření nástrojů podpory inovací plně 
zohlednit významné rozdíly mezi podniky, 
jež spadají do stávající definice „malých 
a středních podniků“; zdůrazňuje, že 
podpora inovace by měla být přednostně 
určena pro problematičtější fáze rozvoje 
podniků, zejména pro fáze zahájení 
činnosti a počátečního rozvoje; 
zdůrazňuje, že malé podniky jsou 
hlavními subjekty inovace v Evropě 
a vyzývá k podpoře financování 
inovativních podniků rizikovým 
kapitálem; zdůrazňuje potřebu přizpůsobit 
nové i stávající nástroje tak, aby náležitě 
zohlednily omezené zdroje, jimiž tyto 
podniky disponují, a to cílem čelit 
administrativním a procesním překážkám 
spojeným s evropskými programy 
financování; domnívá se, že 
v prostřednictvím úspěšných programů, 
jako je například Eurostars, byly získány 
důležité zkušenosti v oblasti uspokojování 
potřeb inovativních podniků, a tyto 
programy by tudíž měly být posíleny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že rostoucí inovační 
kapacita malých a středních podniků je 
zásadní pro budoucí hospodářský růst 
a vytváření pracovních míst v Evropě; je 
přesvědčen, že by společný strategický 
rámec měl být koncipován tak, aby tento 
problém řešil, a jakýkoli budoucí evropský 
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nástroj zaměřený na inovace v malých 
a středních podnicích by tudíž měl být více 
orientován na poptávku podniků; vyzývá 
proto k přijetí opatření ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků v projektech 
spolupráce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vybízí k jakékoli podobě spolupráce 
mezi univerzitami, finančními trhy 
a podniky; je přesvědčen, že tato 
spolupráce je zásadní pro nové projekty, 
jež mohou podpořit inovace a udržitelný 
růst v Evropě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 241
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. je přesvědčen, že nástroje, jako jsou 
například společné technologické 
iniciativy, hrají důležitou úlohu při 
podpoře inovací ve výrobním odvětví; 
zdůrazňuje potřebu přijmout účinná 
opatření pro zlepšení transparentnosti 
a pro otevřený přístup k takovým 
nástrojům ze strany malých a středních 
podniků a výzkumu ve veřejném sektoru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 242
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. poukazuje na to, že veřejné zakázky 
nabízejí dosud nevyužitou příležitost pro 
podporu inovací založených na výzkumu 
a vývoji; zdůrazňuje potřebu nových 
opatření na podporu zadávání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi a zjištění 
příležitostí v oblasti zadávání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním;

Or. de
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Pozměňovací návrh 244
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním;
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členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; připomíná, že finanční 
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nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

nástroj pro sdílení rizik (RSFF) se 
osvědčil jakožto nástroj financování 
inovací; je přesvědčen, že by RSFF měl 
být dále uplatňován tak, aby přidělování 
finančních prostředků v malém rozsahu 
bylo možné prostřednictvím vnitrostátních 
prostředníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; připomíná, že finanční 
nástroj pro sdílení rizik (RSFF) se 
osvědčil jakožto nástroj financování 
inovací; je přesvědčen, že by RSFF měl 
být dále uplatňován tak, aby přidělování 
finančních prostředků v malém rozsahu 
bylo možné prostřednictvím vnitrostátních 
prostředníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými
členskými státy;

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje, aby Komise 
zvážila provedení hodnocení dopadů
vytvoření nového nástroje financování –
banku EU-MSP –, a zároveň aby 
zachovala podporu větších podniků; je 
přesvědčen, že by toho bylo možné 
dosáhnout prostřednictvím národních 
kontaktních míst a finančních institucí 
určených členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU souvisejících 
s PKI, přístupu k úvěrovému posílení EIF 
a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 
milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené 
s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření 
nového nástroje financování – banku EU-
MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy 
a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

18. režim financování na této úrovni je 
pokryt z prostředků EU poskytnutých EIT, 
prostředků souvisejících s PKI, přístupu 
k úvěrovému posílení EIF a specifické 
úvěry od Evropské investiční banky 
(především pro projekty do 50 milionů 
EUR), a spolupráce se strukturálními fondy 
spojené s podnikáním; navíc navrhuje 
vytvoření nového nástroje financování –
banku EU-MSP –, která by měla jednat 
v součinnosti s národními kontaktními 
místy a finančními institucemi určenými 
členskými státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že evropský rizikový 
kapitál pocházející jak z veřejných, tak ze 
soukromých finančních prostředků, je 
rovněž zásadním nástrojem pro 
spolufinancování celého inovačního cyklu 
od výzkumu až po zavedení na trh; 
zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
pro sdílení rizik (RSFF) a navrhuje 
podpořit evropský rizikový kapitál 
prostřednictvím přeshraničních iniciativ 
rizikového kapitálu doplněných příspěvky 
z evropských fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku 
EU pokrývající chybějící článek – slabou 
účast MSP v programech EU, by pro ERA 
by bylo velmi prospěšné;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku 
EU pokrývající chybějící článek – slabou 
účast MSP v programech EU, by pro ERA 
by bylo velmi prospěšné;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku 
EU pokrývající chybějící článek – slabou 
účast MSP v programech EU, by pro ERA 
by bylo velmi prospěšné;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku EU 
pokrývající chybějící článek – slabou účast 
MSP v programech EU, by pro ERA by 

19. je přesvědčen, že vytvoření dalších 
specializovaných programů pro MSP
s cílem podpořit inovační politiku EU 
pokrývající chybějící článek – slabou účast 
MSP v programech EU, by pro ERA by 
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bylo velmi prospěšné; bylo velmi prospěšné; je přesvědčen, že je 
nutné vynaložit úsilí nejen na usnadnění 
přístupu pro malé a střední podniky, ale 
také na vytváření výzkumných agend a na 
zlepšení přístupu ke službám 
a poradenství v oblasti výzkumu, vývoje 
a investic; vyzývá rovněž, aby byla 
věnována pozornost podpoře inovativních 
malých a středních podniků, aby byly 
schopné účastnit se činností v oblasti 
výzkumu, vývoje a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku
EU pokrývající chybějící článek – slabou 
účast MSP v programech EU, by pro ERA 
by bylo velmi prospěšné;

19. je přesvědčen, že podpora inovační 
politiky EU a posílení slabé účasti MSP 
v programech EU, například 
prostřednictvím snazšího přístupu ke 
rizikovému kapitálu, by pro ERA by bylo 
velmi prospěšné;

Or. de

Pozměňovací návrh 257
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku EU 
pokrývající chybějící článek – slabou účast 
MSP v programech EU, by pro ERA by 
bylo velmi prospěšné;

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP – kterou lze považovat za zvláštní 
pobočku EIB plně specializovanou na 
inovační projekty malých a středních 
podniků – s cílem podpořit inovační 
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politiku EU pokrývající chybějící článek –
slabou účast MSP v programech EU, by 
pro ERA by bylo velmi prospěšné;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-
MSP s cílem podpořit inovační politiku EU 
pokrývající chybějící článek – slabou účast 
MSP v programech EU, by pro ERA by 
bylo velmi prospěšné;

19. je přesvědčen, že vytvoření zvláštní 
agendy pod záštitou EIB s cílem podpořit 
inovační politiku EU pokrývající chybějící 
článek – slabou účast MSP v programech 
EU, by pro ERA by bylo velmi prospěšné;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. je toho názoru, že by mělo být 
vynaloženo úsilí na poskytnutí 
komplexního financování malým 
a středním podnikům (zejména 
v počáteční fázi), jež pokryje celý inovační 
cyklus; připomíná, že finanční nástroje, 
které jsou k dispozici pro inovativní malé 
a střední podniky, musí být dále rozvíjeny 
a zpřístupňovány; podporuje návrh na 
vytvoření doplňkového nástroje na 
regionální úrovni, který by byl založen na 
zásadě finančního nástroje řízení rizik 
(RSFF);
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Or. pl

Pozměňovací návrh 260
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
opatření a nástroje na vnitrostátní úrovni 
s cílem poskytnout záruky za nezbytné 
úvěry pro malé a střední podniky, aby se 
zajistilo spolufinancování požadované pro 
jejich účast na evropských programech 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 261
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. stejně tak se domnívá, že by budoucí 
rámcový program měl podporovat 
inovační činnosti prostřednictvím  
zadávání inovačních veřejných zakázek;

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům; v rámci 
tohoto scénáře by měly být zváženy 
zvýhodněné úvěry, které jsou v případě 
úspěchu proplaceny s výjimkou správních 
nákladů; v zájmu umožnění přístupu vůči 
malým a středním podnikům a všem 
dalším subjektům zúčastněným v SSR, 
který je více založen na důvěře 
a přípustnosti rizika, by mělo být zvětšeno 
rozpětí přípustného rizika chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům; v rámci 
tohoto scénáře by měly být zváženy 
zvýhodněné úvěry, které jsou v případě 
úspěchu proplaceny s výjimkou správních 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů; je si vědom toho, že 
jednodušší procesní pravidla a postup 
průběžného hodnocení jsou klíčovými 
prvky pro účast malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb
a kratší doby od fáze návrhu do fáze 
uskutečnění projektu/dosažení tržních 
výsledků; v rámci tohoto scénáře by měly 
být zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být zváženy 
zvýhodněné úvěry, které jsou v případě 
úspěchu proplaceny s výjimkou správních 
nákladů;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb, 
pokud se jedná o menší částky; v rámci 
tohoto scénáře důrazně doporučuje, aby 
byly zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně 
většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti 
malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které 
odpovídají jejich specifikům, včetně větší 
flexibility s konkrétními cíli projektu 
a většího rozpětí přípustného rizika chyb; 
v rámci tohoto scénáře by měly být 
zváženy zvýhodněné úvěry, které jsou 
v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. je přesvědčen, že je zásadní posílení 
nástrojů PKI, ale rovněž podpora nových 
nástrojů a programů, jež podporují 
schopnost malých a středních podniků 
řídit inovace (jako jsou inovační 
vouchery); podporuje přístup ke službám 
v oblasti výzkumu a inovací, jako jsou 
univerzitní střediska zaměřená na převod 
technologií a další podnikové služby 
založené na znalostech (podnikové 
modelování, hodnocení rizika atd.); 
připomíná Komisi důležitost místní 
podpory malých a středních podniků, 
například prostřednictvím zapojení 
inovačních center, obchodních komor, 
obchodních organizací a inovačních 
klastrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje potřebu více zapojit 
výrobce do příštího společného 
strategického rámce prostřednictvím 
poskytnutí zásadního projektového 
financování z rozpočtu EU, a to nejméně 
v rozsahu 50 %, v závislosti na 
technologické vyspělostí dotčených 
projektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 270
Lena Ek
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje význam kratších 
a předvídatelnějších dob pro udělení 
grantu pro účast malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. je přesvědčen, že by měl být rovněž 
zajištěn lepší přístup k financování 
nových inovačních projektů a že by měly 
být podporovány projekty určené pro 
rozvoj inovativních obchodních modelů, 
jež jsou potřebné pro uvedení inovací na 
trh v podobě nových produktů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. vyzývá Komisi, aby přijala program 
inovačního výzkumu pro malé podniky 
(SBIR) s cílem najít inovační řešení 
specifických potřeb veřejného sektoru, 
a to zapojením malých podniků do soutěží 
o nápady, jež povedou ke krátkodobým 
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smlouvám o rozvoji a zároveň k posílení 
rozvoje inovativních řešení a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací; je přesvědčen, že by 
měla zahrnovat nové režimy a programy 
podporující sdílení znalostí velkého 
společenského užitku na základě 
konkrétních podmínek pro promítnutí 
inovací do tržních produktů, aby byla 
zajištěna dostupnost a spravedlivé 
používání veřejných finančních 
prostředků EU pro oblast výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
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měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací a inovací v oblasti 
služeb, postupů a organizačních aspektů, 
podporujících uplatňování mechanismů –
v oblasti zadávání veřejných zakázek –, jež 
usnadňují všeobecné rozšiřování 
inovačních postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celé spektrum činností 
spojených s netechnologickými, 
ekologickými a sociálními inovacemi, 
a uvědomuje si, že inovace jsou často 
komerčně motivovaným procesem;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
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měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací a inovací v oblasti 
služeb, postupů a organizačních aspektů;

Or. it

Pozměňovací návrh 277
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla mít za cíl excelenci a pokrýt celý 
inovační cyklus od návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

Or. el

Pozměňovací návrh 278
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně 
netechnologických, ekologických 
a sociálních inovací;

21. zastává názor, že ne všechny inovace 
jsou založeny na výzkumu a že ne každý 
výzkum má za cíl inovace; je proto 
přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by 
měla pokrýt celý inovační cyklus od 
návrhu až po trh, včetně netechnologických
a ekologických inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 279
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje však, že by některé 
nástroje SSR mohly přirozeně navázat na 
budoucí rámcový program zajišťující 
kontinuitu pro evropské projekty v oblasti 
výzkumu a inovací; domnívá se, že 
technologie vyvinutá v projektech 
rámcového programu by mohla být 
přenesena do inovativních projektů:
- rozšiřujících jejich použití do různých 
odvětví průmyslu a služeb,
- vytvářejících další aplikace 
v souvisejících či doplňkových oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 280
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá o vytvoření nástrojů pro posílení 
přesunu technologií z výzkumu do 
průmyslového uplatnění a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila mechanismus na podporu 
podniků, které jsou ochotné vynaložit úsilí 
na uvedení své technologie na trh 
a poskytnout důkaz kompatibility řešení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 21b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. uznává potřebu propojení inovací 
v oblasti služeb a sociálních 
a ekologických inovací s inovacemi 
technickými a vytvoření nových 
partnerství, jež spojují organizace 
v oblasti výzkumu a vývoje s podniky 
v odvětvích služeb a výrobními odvětvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že vysoce konkurenční 
charakter vědecké, technologické 
a inovační práce a udržování schopnosti 
budovat vědecké a inovační kapacity na 
místní úrovni závisí na existenci určité 
míry zdvojování úsilí a roztříštěnosti, bez 
nichž by výzkum založený na spolupráci 
mohl být ohrožen;

22. připomíná, že vysoce konkurenční 
charakter výzkumné, vědecké, 
technologické a inovační práce a udržování 
schopnosti budovat vědecké a inovační 
kapacity na místní úrovni závisí na 
existenci určité míry zdvojování úsilí 
a roztříštěnosti, bez nichž by výzkum 
založený na spolupráci mohl být ohrožen;

Or. el

Pozměňovací návrh 283
Gunnar Hökmark

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

22a. zdůrazňuje, že v zájmu účinnějšího 
přilákání soukromých investic a zajištění 
účinného přispění výzkumu a vývoje 
k podpoře konkurenceschopnosti Evropy 
by měla být jako součást rámcového 
programu přijata vhodná opatření pro 
pevný a účinný regulační rámec pro
ochranu práv duševního vlastnictví v rané 
fázi výzkumného procesu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence;

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence; navrhuje, aby 
Komise zvolila aktivní přístup a pomohla 
veřejným orgánům zlepšit systém svého 
řízení prostřednictvím provádění 
hodnocení bez finančních dopadů, což by 
mohlo tyto orgány podpořit, aby přijaly 
řadu opatření ke zlepšení svého 
projektového řízení, a to rámci konkrétní 
lhůty v délce kratší než jeden rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Amalia Sartori
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence;

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence
a environmentálního, hospodářského 
a sociálního dopadu daného projektu 
(eko-ukazatele);

Or. it

Pozměňovací návrh 286
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence;

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence;

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na kritérium excelence;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů pro všechny 
potenciální účastníky, zejména pokud jde 
o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala kritéria pro 
výběr, hodnocení a posuzování projektů 
s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence;

23. důrazně vyzývá k realizaci 
vzdělávacích programů a programů 
mobility pro všechny potenciální účastníky, 
zejména pokud jde o uplatňování pravidel 
řízení, a vyzývá Komisi, aby vypracovala 
kritéria pro výběr, hodnocení a posuzování 
projektů s ohledem na vytváření 
předpokladů k dosažení excelence;

Or. el

Pozměňovací návrh 289
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje potřebu zapojení 
relevantních skupin uživatelů do vytváření 
agendy v oblasti výzkumu a inovací 
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v rámci budoucího SSR; je přesvědčen, že 
zapojení podniků do procesu stanovení 
priorit je předpokladem pro projekty 
v oblasti výzkumu, technologického vývoje 
a inovací a většího zapojení podniků; je 
přesvědčen, že evropské technologické 
platformy, jež sdružují průmysl, regulační 
orgány a finanční instituce s cílem 
vytvořit dlouhodobé strategické agendy 
v rámci specifických technologických 
oblastí, by měly hrát i nadále klíčovou 
úlohu v diskusi o stanovení priorit v rámci 
SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. navrhuje, aby pro období, na něž se 
vztahuje strategie Evropa 2020, byla 
veškerá výrazná navýšení finančních 
prostředků na výzkum požadovaná pro 
konsolidaci Evropského výzkumného 
prostoru, nebo jejich část, uskutečněna 
bez zvýšení daní prostřednictvím lepšího 
sdílení zátěže a finanční spolupráce mezi 
členskými státy, EU a místními orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá k větší mezivládní účasti 
v rámci společných programových 
opatření, která posílí spolupráci v oblasti 
výzkumu, rozvoje a inovací v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že zjednodušení RP 
vyžaduje zásadní změnu a vyzývá 
k provedení všech stanovených 
zjednodušujících opatření v novém RP;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) za dílčím nadpisem 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že společný strategický 
rámec pro financování výzkumu a inovací 
v EU musí hrát významnou úlohu při 
podpoře inovací v Evropě; varuje však 
před nebezpečím přílišného rozdrobení 
finančních prostředků do široké škály 
činností, oblastí a cílů; vyzývá ke 
zdvojnásobení evropských finančních 
prostředků pro činnosti v oblasti výzkumu 
a inovací za účelem podpory dosažení cílů 
strategie EU 2020; zdůrazňuje 
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komplexnější povahu společného 
strategického rámce pro financování 
výzkumu a inovací  ve srovnání s jeho 
předchůdcem – sedmým rámcovým 
programem – a varuje, že tento faktor by 
neměl oslabit potřebu takového navýšení 
cíle v oblasti financování; zdůrazňuje 
význam využívání evropských finančních 
prostředků pro pákový efekt investic 
soukromého sektoru a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování; vybízí k vytvoření 
systému administrativní podpory na 
pomoc novým členským státům, aby 
mohly v rámci příštího rámcového 
programu předkládat kompetentní žádosti 
vysokého standardu;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
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vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování, s nímž souvisí nižší 
stupeň kontroly ze strany Evropské 
komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování; vyzývá, aby byl 
v příštím RP zaveden model plného 
financování v oblasti vědeckého výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje myšlenku, že by inovace 
měly naplňovat potřeby spotřebitelů, 
a myšlenku posunu směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 298
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje myšlenku, že by inovace 
měly naplňovat potřeby spotřebitelů, 
a myšlenku posunu směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

Or. lt

Pozměňovací návrh 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje posun směrem k vědeckému 
zhodnocení a k přístupu založenému na 
inovacích a vyzývá k postoji vůči 
účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu založenému na 
inovacích a výsledcích a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči účastníkům založenému na důvěře 
a tolerujícímu riziko ve všech fázích 
systému financování;

24. podporuje posun směrem k vědecky 
podloženému přístupu a vyzývá k postoji 
vůči výzkumným pracovníkům 
založenému na důvěře a k postoji vůči 
účastníkům tolerujícímu větší riziko ve 
všech fázích systému financování;

Or. el

Pozměňovací návrh 302
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je přesvědčen, že by SSR se neměl 
omezovat pouze na inovace tažené 
výzkumem a založené na technologiích, 
ale že by měl podporovat různé zdroje 
inovací; zdůrazňuje, že mnoho podniků –
zejména malých a středních – využívá jiné 
zdroje inovací, jako jsou zákazníci, trhy, 
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uživatelé a v neposlední řadě zaměstnanci 
a že tato podoba inovací má často 
praktičtější povahu a je zaměřena na 
řešení specifických problematických 
otázek spojených s procesy, službami 
a produkty, jelikož jsou navrhovaná 
řešení nalézána zaměstnanci, kteří jsou 
nejblíže výrobnímu procesu, trhům 
a zákazníkům; je přesvědčen, že by EU 
měla rovněž posílit inovace zaměřené na 
praxi a tažené zaměstnanci, přičemž právě 
na inovace tažené zaměstnanci by měla 
klást důraz;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je přesvědčen, že řízení financování
evropského výzkumu by mělo být více 
založeno na důvěře a toleranci vůči 
riziku; doporučuje širší přijímání 
nestandardních účetních postupů pro 
určité náklady; domnívá se, že 
jednorázové částky a pevné sazby by měly 
být uplatňovány na dobrovolném základě; 
vyzývá Komisi, aby zkrátila dobu 
nezbytnou k uzavření smlouvy na nejvýše 
šest měsíců; zdůrazňuje potřebu 
zjednodušit uplatňování smluvních 
postupů; doporučuje, aby se financování 
výzkumu a vývoje ze strany EU řídilo 
omezeným souborem pravidel a obecných 
zásad financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je přesvědčen, že budoucí společný 
strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací musí v první řadě 
zohlednit nový přístup popsaný ve strategii 
Evropa 2020, a tudíž podporovat 
integrovanější správu věcí veřejných, lepší 
koordinaci mezi různými institucemi EU 
a větší soudržnost mezi politikami EU 
a vnitrostátními a regionálními 
politikami; považuje rovněž za zásadní, 
aby nová inovační partnerství obdržela 
podporu nezbytnou pro jejich plné 
provedení;

Or. it

Pozměňovací návrh 305
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. doporučuje stanovit omezený soubor 
společných pravidel, jež budou snadno 
vyložitelná a jež se uplatní na všechny 
programy a nástroje, které se řídí základní 
zásadou, že veřejné finanční prostředky 
spravují veřejné orgány a kontroluje 
Komise;

Or. es

Pozměňovací návrh 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. navrhuje, aby režijní náklady 
v projektech příštího RP byly omezeny na 
10 %; domnívá se, že úrovně režijních 
výdajů 7. RP ve výši 25 % zjištěné v rámci 
příprav na přezkum jsou vzhledem 
k celkovým rozpočtovým omezením 
netolerovatelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. zdůrazňuje, že by mělo být 
vynaloženo úsilí o to, aby bylo 
financování podle nového RP co nejvíce 
v souladu s celkovými politickými cíli 
v rámci strategie Evropa 2020 a aby byla 
základna výzkumu integrována;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. považuje za nezbytné více zapojit 
podniky do transparentního procesu 
stanovování priorit, navrhování výzev 
k předkládání nabídek a hodnocení 
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předložených projektů, zejména 
v oblastech, jež jednoznačně skýtají 
přidanou hodnotu pro podniky EU, a to 
i v rámci partnerství veřejného 
a soukromého sektoru; konečně je 
přesvědčen, že je zásadní zvýšit zapojení 
odvětví výroby do výzkumné 
infrastruktury tím, že se tato 
infrastruktura zpřístupní pro použití 
všemi podniky, zejména malými 
a středními;

Or. it

Pozměňovací návrh 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. je přesvědčen, že by zjednodušení 
mělo vést se snížení kombinace míry 
financování a nepřímých metod výpočtu 
nákladů v systémech financování; 
zdůrazňuje však, že míry financování 
a nepřímé modely výpočtu nákladů by 
měly být odlišné od univerzit, výzkumných 
organizací a průmyslu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá, aby byla v příštím RP přijata 
opatření pro zkrácení dob pro udělení 
grantu s cílem zvýšit podíl grantů 
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přidělených v době kratší šesti měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu, 
zejména spolupráci mezi partnery 
v členských státech EU; je přesvědčen, že 
by financování mělo být flexibilní 
a v souladu s potřebami jak velkých 
seskupení, tak menších skupin; v zájmu 
dosažení tohoto cíle by mělo mít 
financování evropského výzkumu 
schopnost přilákat pomocí uživatelsky 
přívětivých pravidel na všech úrovních 
nejlepší výzkumné pracovníky;

Or. el

Pozměňovací návrh 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu; 
v zájmu dosažení tohoto cíle je 
přesvědčen, že by program spolupráce měl 
pokrývat celý řetězec inovací od 
výzkumných aktivit až po rozsáhlé 
ukázkové projekty a vyčlenit samostatné 
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rozpočty pro odvětví, jež si vytvořila 
strategickou vizi pro řešení společenských 
výzev s dlouhodobými investičními cykly;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby spolupráce 
v oblasti výzkumu zůstala jádrem RP 
a posílil spolupráci v nadnárodním 
výzkumu; doporučuje větší tématickou 
flexibilitu při organizaci spolupráce 
v oblasti výzkumu s cílem získat pro 
projekty co nejvíce špičkových vědců 
z celé EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 314
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu
s cílem zvýšit a urychlit dopad 
výzkumných projektů, a to rovněž 
prostřednictvím spolupráce s celosvětově 
uznávanými partnery ze zemí mimo EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu 
a účinné šíření výsledků výzkumu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 316
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby spolupráce 
v oblasti výzkumu zůstala jádrem RP 
a posílil spolupráci v nadnárodním 
výzkumu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 317
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci v nadnárodním výzkumu;

25. vyzývá k tomu, aby program 
spolupráce zůstal jádrem RP a posílil 
spolupráci a nadnárodní dimenzi 
výzkumu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že program spolupráce 
hraje zásadní úlohu při podpoře 
nadnárodní spolupráce v oblasti výzkumu 
v EU; je toho názoru, že definice úzkých 
témat shora dolů pro výzvy k předkládání 
návrhů brání jak vědecké konkurenci 
v institucích, tak účasti soukromého 
sektoru; vyzývá k většímu využívání 
širších výzev s cílem podpořit vědeckou 
excelenci a zapojení malých a středních 
podniků tažených výzkumem a zdůrazňuje 
potřebu větší flexibility při vymezování 
velikosti seskupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k přesměrování finančních 
prostředků na výzkum, vývoj a inovace do 
oblastí výzkumu, u nichž je větší 
pravděpodobnost, že splní cíle 
„inteligentního růstu“ ve světle strategie 
Evropa 2020 (např. účinnost a skutečný 
dopad projektů na společnost, vytvoření 
skutečné evropské přidané hodnoty, 
posílení přeshraničního výzkumu 
a mobility v oblasti spolupráce a budování 
evropských sítí a evropského výzkumného 
prostoru);
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Or. en

Pozměňovací návrh 320
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. je přesvědčen, že postupy 
konkurenčních výzev pro další partnery by 
měly být založeny na základním 
předpokladu, že zapojené podniky 
a výzkumní pracovníci mají nejhlubší 
možnou znalost o projektu a o tom, jakého 
partnera nejvíce potřebuje, a že by Komise 
měla posuzovat písemné odůvodnění 
výběru seskupení, spíše než nutit tyto 
podniky a pracovníky, aby se řídily 
pořadníkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje potřebu dalšího 
zjednodušení s cílem urychlení 
a dynamizace postupů, například by 
mohla být výrazně omezena různorodost 
zpráv požadovaných v rámci finančního 
a vědeckého řízení a zároveň by mohly být 
zjednodušeny zprávy o financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k posílení opatření, která 
přispějí k mobilitě evropských 
výzkumných pracovníků, pomohou 
zabránit „odlivu mozků“, přilákají velmi 
perspektivní mladé výzkumné pracovníky 
ze třetích zemí a zatraktivní vyhlídku 
profesní dráhy výzkumného pracovníka 
v EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. žádá Komisi, aby zajistila větší 
nezávislost jednotlivých projektů v SSR, 
která by vedoucím projektu umožnila větší 
pružnost, pokud jde o způsob organizace, 
řízení a stanovení priorit projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k vytvoření krátkého seznamu 
konkrétních cílů považovaných za cíle 
zvláštního zájmu pro Evropu, kam by 
měla směřovat podstatná část finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyjadřuje nedůvěru, pokud jde 
o účinnost využívání finančních 
prostředků pro vytváření výzkumných sítí 
excelence a pořádání konferencí a akcí 
a vyzývá k posílení opatření pro budování 
elektronických sítí pro výzkum a inovace 
a k šíření výsledků výzkumu po internetu;

Or. el

Pozměňovací návrh 326
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. připomíná, že projekty velkého 
rozsahu jsou často předmětem náročné 
administrativy a byrokratické zátěže, která 
brání dosahování vědeckých výsledků; 
souhlasí s posunem ve prospěch menších 
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projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby zavedla 
zjednodušené podávání zpráv založené na 
stávajících systémech podávání zpráv na 
univerzitách a zavedených vědeckých 
institucích;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vyjadřuje skeptický postoj k tomu, že 
je často možné financovat jediný návrh 
z jedné výzvy, což způsobuje plýtvání 
zdroji investovanými do přípravy 
a hodnocení excelentních návrhů 
a neposkytnutí finančních prostředků na 
excelentní myšlenky; vyzývá Komisi, aby 
prověřila možnost financování 
excelentních výzkumných projektů, které 
nebyly vybrány, a to vyčleněním dalších 
finančních prostředků na výzkum 
(odpovídajících prostředkům financování 
výzkumu) rovněž z příspěvků členských 
států a regionálních a strukturálních 
fondů;
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Or. el

Pozměňovací návrh 329
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. považuje SSR za úspěšný, pokud jde 
o podporu vědecké excelence 
a evropského výzkumného prostoru; je 
přesvědčen, že by faktory jeho úspěchu 
měly být převzaty do jiných nástrojů, 
pokud je v nich lze uplatnit; dále je 
přesvědčen, že by velikost programu měla 
být výrazně zvýšena, čehož je možné 
dosáhnout vyčleněním většího množství 
finančních prostředků EU na SSR 
a rozšířením dohod s členskými státy 
o vnitrostátním financování vybraných 
návrhů SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. je přesvědčen, že existuje další 
potenciál pro rozšíření oblasti působnosti 
koncepce SSR na projekty spolupráce 
a víceoborové výzkumné projekty, pokud 
si uchovají povahu projektů iniciovaných 
zdola a pokud bude vědecká excelence 
ponechána jako hlavní kritérium výběru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 331
António Fernando Correia De Campos

Návrh usnesení
Bod 25 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25e. je toho názoru, že prioritní výzkumné 
infrastruktury velkého rozsahu jsou 
významnými pilíři evropského 
výzkumného prostoru, a financování EU 
by tudíž mělo být po uplynutí přípravné 
fáze rozšířeno a napojeno na přeshraniční 
přístup a odbornou přípravu výzkumných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je 
změna klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako jsou 
demografické změny, udržitelné řízení
zdrojů a stabilní a spravedlivá 
hospodářská základna) nemohou být 
řešeny pouze pomocí technologií, a proto 
zdůrazňuje, že sociální inovace jsou 
důležitým prvkem, který by měl být 
zahrnut do podmínek pro financování 
programů podpory, jako jsou Evropský 
sociální fond, rámcové programy (RP) 
a Rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP);



AM\870997CS.doc 65/90 PE467.208v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, sociální změny a udržitelnost 
zdrojů) nemohou být řešeny pouze pomocí 
technologií, a proto je rozhodujícím 
aktivem pro jejich úspěšné řešení Evropský 
výzkum v společenských a humanitních 
vědách; je tudíž přesvědčen, že jak 
program zaměřený na SSH s cílem 
pochopit společenské potřeby a dynamiku, 
tak posílená složka SSH ve všech 
opatřeních tažených touto agendou, by 
měly být zajištěny v rámci SSR v zájmu 
podpory inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
a interdisciplinárního výzkumu a k uznání 
sociálního rozměru výzkumu; v této 
souvislosti připomíná, že velké 
společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
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rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách; připomíná, že 
významná úloha společenských 
a humanitních věd byla v sedmém 
rámcovém programu uznána, a je hluboce 
přesvědčen, že by neměla být ohrožena 
v budoucím SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách; považuje za 
nezbytné pokračování samostatné oblasti 
„sociálně-ekonomické a humanitní vědy“;

Or. de

Pozměňovací návrh 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
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výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické změny, udržitelnost 
zdrojů a energetická bezpečnost) a výzvy 
v jednotlivých odvětvích (včetně 
zemědělství a rybolovu) nemohou být 
řešeny pouze pomocí technologií, a proto 
je rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách; zdůrazňuje, že 
v zájmu řešení těchto výzev je potřeba 
zvlášť vyčlenit finanční zdroje na výzkum 
v relevantních oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 337
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí, dodávky 
energie, mobilita a infrastruktura, světové 
zdraví, migrace a udržitelnost zdrojů) 
nemohou být řešeny pouze pomocí 
technologií, a proto je rozhodujícím 
aktivem pro jejich úspěšné řešení Evropský 
výzkum v společenských a humanitních 
vědách;

Or. da

Pozměňovací návrh 338
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí, zajišťování 
potravin, vody a energie a udržitelnost 
zdrojů) nemohou být řešeny pouze pomocí 
technologií, a proto je rozhodujícím 
aktivem pro jejich úspěšné řešení Evropský 
výzkum v společenských a humanitních 
vědách;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny 
pouze pomocí technologií, a proto je 
rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné 
řešení Evropský výzkum v společenských 
a humanitních vědách;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního 
výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že 
velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí 
a udržitelnost zdrojů) by měly být řešeny 
pomocí technologií a Evropského 
výzkumu v společenských a humanitních 
vědách, který zůstává rozhodujícím 
aktivem pro jejich úspěšné řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. za účelem zvýšení zájmu a zapojení 
občanů a občanské společnosti do 
výzkumu vyzývá k pokračování tématu 
„věda ve společnosti“, a to jednak 
nezávisle a jednak v podobě horizontálně 
rozšířené na velké společenské problémy; 
kromě toho je přesvědčen, že by Komise 
měla podporovat další rozvoj a výraznější 
šíření obecných směrů v etice a další 
rozvoj nástrojů navržených pro 
organizace občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Lena Ek
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Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá k pokračujícímu uplatňování 
cíle 40% účasti žen v programových 
a poradních komisích; zdůrazňuje význam 
podpory účasti žen během celé realizace 
projektů se zvláštním ohledem na 
překonání specifických genderových 
překážek, jimž ženy čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že by RP měl více 
provázat vzdělávání a inovace v rámci 
integrovaného programu znalostního 
trojúhelníku, založeného na různých 
dostupných nástrojích, jako je rozvoj 
infrastruktury, normalizace, programy 
odborné přípravy a opatření na podporu 
klíčových technologií;

Or. el

Pozměňovací návrh 344
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje význam posílení 
výzkumu, který podporuje sociální politiky 
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založené na solidních vědeckých 
důkazech, včetně politik týkajících se 
rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá k jasné koordinaci s novými 
iniciativami v rámci strategie EU 2020, 
jako je Unie inovací a další relevantní 
stěžejní projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. je přesvědčen, že účast organizací 
občanské společnosti na vymezování, 
provádění a hodnocení výzkumných 
programů bude zásadní pro řešení 
společenských problémů a musí být 
zlepšena; poukazuje na mimořádné 
úspěchy, z nichž si lze vzít ponaučení, 
například – v oblasti lékařství – na úzkou 
spolupráci pacientů s výzkumnými 
pracovníky na výzkumných projektech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vyzývá k transparentnějšímu 
a participativnějšímu stanovování priorit 
a cílů v oblasti výzkumu prostřednictvím 
vyváženého zapojení zúčastněných stran, 
včetně vědecké komunity, výzkumných 
pracovníků (i z menších výzkumných 
organizací), veřejného sektoru, organizací 
občanské společnosti a malých a středních 
podniků; vyzývá k vytvoření zvláštní 
platformy pro dialog mezi organizacemi 
občanské společnosti a výzkumnými 
pracovníky při diskusi o prioritních 
oblastech výzkumu v konkrétních 
odvětvích; je přesvědčen, že tyto zvláštní 
platformy pro užší spolupráce malých 
a středních podniků a výzkumných 
pracovníků by měly být rovněž 
podporovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 26 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26d. vyzývá k provedení komplexního 
posouzení dopadu (např. na malé 
a střední podniky a menší výzkumné 
organizace) pilotních partnerství 
vytvořených v 7. RP (Znalostní a inovační 
společenství, STI, partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, iniciativa 
společného plánování), dříve než dojde ke 
konsolidaci či vytvoření partnerství 
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nových; je přesvědčen, že by měl být 
následován příklad nejúspěšnější případů, 
aby došlo k výraznějšímu zapojení více 
druhů subjektů jak pro vytvoření agendy 
výzkumu, tak pro zajištění přístupu pro 
nové subjekty; je rovněž přesvědčen, že by 
tyto nástroje měly být jednoznačněji 
taženy veřejnými prioritními cíli a měly by 
posílit skutečné soukromé investice do 
plnění nejen cílů v oblasti 
konkurenceschopnosti, ale také pro 
dosažení hodnotných společenských 
výsledků, jako je větší soudržnost, 
vytváření znalostí, které lze sdílet, 
a vytváření kvalifikovaných pracovních 
míst a jejich udržení v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 26 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26e. je přesvědčen, že důležitým procesem, 
který je potřeba zlepšit a šířeji podporovat, 
je posouzení specifických výzkumných 
programů nejen v oblasti ekonomické, ale 
také společenské, etické a z hlediska 
udržitelnosti, a to jak na evropské úrovni, 
tak na úrovni členských států; podporuje 
iniciativy Komise v této oblasti, jako je 
rozvoj zásady odpovědného výzkumu 
a inovací, a vybízí k jejich další podpoře 
a přejímání;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Angelika Niebler
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;
zdůrazňuje potřebu konzultací 
a spolupráce s výzkumnými pracovníky, 
průmyslem a subjekty občanské 
společnosti při vytváření výzkumných 
agend;

Or. de

Pozměňovací návrh 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola; žádá 
Komisi, aby připravila studii o ideálním 
poměru těchto dvou druhů projektů 
z pohledu sociální odpovědnosti 
a finanční proveditelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan 
Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy



AM\870997CS.doc 75/90 PE467.208v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů a spolupráce v oblasti 
výzkumu iniciovaných zdola; domnívá se, 
že menší překážky pro projekty spolupráce 
by vedly k posílení vědecké kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola; 
v tomto ohledu je přesvědčen, že koncepce 
inteligentní specializace v regionální 
politice může posílit přejímání těchto 
projektů iniciovaných zdola;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola
a spolupráce v oblasti výzkumu iniciované 
zdola;

Or. da

Pozměňovací návrh 355
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci – jako v případě stávajícího 
systému FET jako otevřené oblasti) 
a projekty iniciovanými shora (velké 
společenské výzvy) a k podpoře menších 
projektů iniciovaných zdola;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi
projekty iniciovanými zdola a projekty 
iniciovanými shora a k podpoře menších 
projektů iniciovaných zdola;
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Or. en

Pozměňovací návrh 357
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola (založené na 
spolupráci) a projekty iniciovanými shora 
(velké společenské výzvy) a k podpoře 
menších projektů iniciovaných zdola;

27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi 
projekty iniciovanými zdola a projekty 
iniciovanými shora a k podpoře menších 
projektů iniciovaných zdola;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že by priorita měla být 
přiznána pro partnerství veřejného 
a soukromého sektoru (PPP), jež byla 
ustavena v plánu obnovy, a to přednostně 
pro STI (společné technologické 
iniciativy); doporučuje vytvořit zvláštní 
společný rámec pro všechna PPP 
s jasnými a zjednodušenými společnými 
podmínkami, které jasně oddělí úlohu 
soukromého a veřejného sektoru; 
navrhuje, aby program spolupráce 
zahrnoval činnosti průmyslového 
výzkumu zvolené prostřednictvím společně 
zastřešených PPP;

Or. es
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Pozměňovací návrh 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná, že rovnováha mezi 
projekty iniciovanými zdola a projekty 
iniciovanými shora by umožnila 
zachování výzkumu taženého zvídavostí 
(rovněž otevřenému vůči neočekávaným 
situacím) a vymezení klíčových 
politických priorit, jako jsou výzkum 
a inovace určené pro oblast moře, 
udržitelné zemědělství a rybolov, což 
vytváří podmínky pro kombinaci 
strategických priorit a vznikajících 
problémů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. je nakloněn tomu, aby se budoucí 
financování výzkumu zaměřilo na malé 
a střední projekty; je přesvědčen, že malé 
a střední projekty jsou pro univerzity 
a malé a střední podniky snáze a levněji 
zvladatelné; malé a střední projekty 
rovněž umožní zlepšení dosud 
neuspokojivých výsledků, pokud jde 
o množství aplikací;

Or. de
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Pozměňovací návrh 361
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. je přesvědčen, že by tyto programy 
měly být otevřené mezinárodním 
partnerům; zdůrazňuje, že základní 
zásadou by měla být otevřenost všech 
programů také pro financování 
zahraničních seskupení (nadaných 
zvláštními pravomocemi); odmítá přístup 
spočívající v tom, že by Komise byla při 
výběru partnerů pro spolupráci v lepším 
postavení, než výzkumní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. v zájmu zajištění soudržnosti 
a většího dopadu SSR je přesvědčen, že by 
v určitých odvětvích měly být podporovány 
politiky mimo rámec výzkumu a vývoje, 
jako jsou zadávání veřejných zakázek, 
vyvážené model řízení a poskytování 
licencí v oblasti práv duševního vlastnictví 
a iniciativy týkající se rozhodujících trhů, 
aby se umožnil rozvoj nových modelů 
podnikání a s cílem působit jako skutečná 
hnací síla inovací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. upozorňuje na potenciál výzkumu 
bezpečnosti pro bezpečnost občanů, 
infrastruktury a veřejných služeb; 
zdůrazňuje proto potřebu nezávislého 
a posíleného tématické oblasti 
„Bezpečnost“ v rámci SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi, aby posílila vazby 
mezi vzděláváním, podnikáním, 
výzkumem a inovacemi a aby kladla větší 
důraz na přesun vzdělávání/technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 365
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. důrazně naléhá, aby bylo dosaženo 
dalšího pokroku směrem k vyváženější 
účasti mužů a žen v budoucím rámcovém 
programu; zdůrazňuje, že opatření na 
podporu účasti žen v celém životním cyklu 
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projektů by měla být posílena; zdůrazňuje 
rovněž, že cíl účasti žen v tomto programu 
a poradních výborech ve výši 40 % by měl 
být uplatňován i nadále;

Or. es

Pozměňovací návrh 366
Philippe Lamberts

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. je přesvědčen, že pokud některé 
společenské potřeby nejsou našimi 
stávajícími modely inovací plněny, lze pro 
zaměření na výzkum v těchto oblastech 
a pro zajištění účinnost veřejných výdajů 
uplatnit nové systémy veřejného 
financování a oceňování inovačních 
podnětů; vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
spustila pilotní iniciativu pro oceňování 
inovačních podnětů v oblasti 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. vyzývá k soudržnému pokrytí celého 
řetězce výzkumu, vývoje a inovací 
prostřednictvím pravidel transparentnosti 
a jasné koordinace mezi různými 
generálními ředitelstvími Komise, jež se 
zabývají financováním výzkumu 
a inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 368
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. zdůrazňuje, že nevládní organizace 
a další organizaci nebo instituce civilní 
společnosti, zejména kulturní organizace, 
by měly být považovány za možné partnery 
pro projekty v oblasti výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení 
spravedlivých partnerství s rozvojovými 
zeměmi s cílem lépe řešit globální 
problémy;

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce se strategickými partnery 
Evropské unie s cílem lépe řešit globální 
problémy; připomíná, že zesílení 
mezinárodní spolupráce je účinné pouze 
tehdy, pokud jsou zjednodušeny postupy 
a výrazně zkráceny doby realizace 
u žádostí o povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Angelika Niebler, Christian Ehler



AM\870997CS.doc 83/90 PE467.208v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení 
spravedlivých partnerství s rozvojovými 
zeměmi s cílem lépe řešit globální 
problémy;

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce se strategickými partnery EU
s cílem lépe řešit globální problémy; 
domnívá se, že zjednodušené postupy 
a krátké lhůty pro vyřízení žádosti 
o povolení činí účast zajímavější pro třetí 
země;

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit – včetně rozvoje vědecké 
excelence, vzdělávání na základních 
a středních školách a nižších 
univerzitních programů a rozvoje 
výzkumu v aplikovaných vědách s cílem 
naplnit globální potřeby a čelit globálním 
výzvám – a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

28. vyzývá, aby byla na recipročním 
základě a při náležitém zohlednění práv 
duševního vlastnictví zintenzivněna
mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
účinnějšího budování kapacit a nastolení 
spravedlivých partnerství s rozvojovými 
zeměmi s cílem lépe řešit globální 
problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

28. vyzývá, aby byla na recipročním 
základě a při náležitém zohlednění práv 
duševního vlastnictví zintenzivněna
mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
účinnějšího budování kapacit a nastolení 
spravedlivých partnerství s rozvojovými 
zeměmi s cílem lépe řešit globální 
problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
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partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

partnerství s rychle se rozvíjejícími 
zeměmi, jako jsou země BRIC, 
a rozvojovými zeměmi s cílem lépe řešit 
globální problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy a pomoci 
těmto zemím rozvinout vlastní výzkum 
a mít z něho užitek;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
a komplexních partnerství s rozvojovými 
zeměmi s cílem lépe řešit globální 
problémy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 377
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím účinnějšího 
budování kapacit a nastolení spravedlivých 
partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem 
lépe řešit globální problémy;

28. vyzývá k případnému zintenzivnění 
mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
účinnějšího budování kapacit a nastolení 
spravedlivých partnerství s rozvojovými 
zeměmi s cílem lépe řešit globální 
problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. poukazuje na význam výzkumu 
bezpečnosti, a to nejen pro posílení 
obranných kapacit, ale také pro posílení 
vědeckých a technologických přínosů 
v této oblasti; navrhuje, aby Unie, členské 
státy a Evropská obranná agentura 
vypracovaly budoucí plán evropského 
výzkumu v oblasti technologií a obrany na 
základě čl. 45 odst. 1 písm. d) Smlouvy 
o EU pro posílení průmyslové 
a technologické základny v oblasti obrany 
při současném zvyšování účinnosti 
veřejných výdajů na vojenské účely; 
požaduje, aby byly do té doby 
podporovány technologie dvojího použití;

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že příští rámcový 
program musí být v rámci své hlavní 
oblasti působnosti ve větší míře než 
předchozí rámcový program atraktivním 
mechanismem financování pro subjekty 
soukromého a veřejného sektoru, jež jsou 
rovněž hlavními uživateli a jež nesou 
odpovědnost za promítnutí získaných 
znalostí do skutečných produktů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje potřebu pokračování 
investic a zrychleného výzkumu v oblasti 
rozvoje nástrojů pro čelení nemocem 
souvisejícím s chudobou a opomíjeným 
nemocem a potřebu pokračovat 
v budování vnitrostátních výzkumných 
kapacit a zajistit finančně dosažitelný 
přístup k výsledkům výzkumu, zejména 
v rozvojových zemích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že mechanismy 
spolufinancování by neměly jít na úkor 
univerzit a výzkumných institucí, kde 
může nedostatek vhodných vlastních 
zdrojů vést k závažnému omezení 
financování projektů malého a středního 
rozsahu pouze ve prospěch projektů 
velkých seskupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že by neměla být 
rozvíjena spolupráce v oblasti výzkumu 
s možným dvojím použitím se třetími 
zeměmi, které nerespektují lidská práva, 
rezoluce OSN a mezinárodní právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá EU, aby veřejný vědecký 
výzkum využila jako další nástroj s cílem 
dosáhnout rozvojových cílů, zejména 
u zemí, jejichž hospodářský růst 
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zpomaluje v důsledku specifických 
zemědělských, lékařských nebo 
technických problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. zdůrazňuje, že hlavním cílem 
rámcového programu musí být přispět 
k tomu, aby se Evropská unie stala 
vůdčím světovým výzkumným prostorem, 
což vyžaduje, aby se rámcový program 
výrazně zaměřil na podporu a investice do 
výzkumu na světové úrovni; je tudíž 
přesvědčen, že je zásadní, aby uplatňování 
zvláštních programů bylo založeno spíše 
na zásadách vědecké excelence než na 
jiných prioritách, neboť jedině 
prostřednictvím vytvoření výzkumu na 
nejvyšší úrovni je možné, aby se EU stala 
vůdčím světovým výzkumným prostorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. poukazuje na to, že v zájmu 
umožnění účasti výzkumných pracovníků 
na projektech SSR by správní předpisy 
pokrývající smluvní postupy měly 
zohlednit různá vnitrostátní pravidla 
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o zaměstnávání na univerzitách a ve 
výzkumných centrech, které by mohlo 
omezit spolupráci se soukromými 
institucemi a podniky;

Or. en


